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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 040/2018/DF

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI, MM. JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL 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 a necessidade de se retificar a Portaria n. 086/2017/DF,

RESOLVE:

Artigo 1º. RETIFICAR a Portaria n. 086/2017/DF, a fim de que -onde se lê 

"com efeitos a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta"- LEIA-SE "a partir 

da publicação da Portaria".

Artigo 2º. A Portaria n. 086/2017/DF, em razão da retificação, fica 

constando com a seguinte redação: "DESIGNAR a Servidora FERNANDA 

SILVEIRA CINTRA, Técnica Judiciária, matrícula n. 14536 e portadora do 

CPF/MF n. 022.227.471-98, para exercer o cargo de Assessora de 

Gabinete I do Gabinete da 5ª Vara desta Comarca de Alta Floresta, com 

efeitos a partir da publicação da Portaria."

P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Divisão de 

Controle e Informação.

Alta Floresta-MT, 28 de Junho de 2018.

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito e Diretora do Foro em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001562-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE SA VERISSIMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

sob Id 13896266, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000769-31.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA MARQUES (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

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

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

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

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

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000184-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIANA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade do Recurso de 

Apelação sob Id 13916160, interposto pela Autarquia Requerida; II) intimar 

a Parte Autora, ora Apelada, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, ao teor do Art. 1.010, §1º do CPC. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1002288-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. F. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. A. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002288-70.2018.8.11.0007. AUTOR: 

ELIZANGELA RANGEL FELIPE RÉU: ROGÉRIO DE ARAÚJO VERDUM 

Vistos. Trata-se de ação de divórcio c/c guarda e alimentos proposta por 

Elizângela Rangel Felipe e representando seu filho Ruan Victor Rangel 

Felipe contra Rogério de Araújo Verdum, todos devidamente qualificados. 

Alega a parte autora, em síntese, que há 03 (três) meses da propositura 

da presente ação, a requerente e o requerido se separaram de fato, sem 

possibilidades de reconciliação, sendo que, da união adveio o infante que 

esta representado por sua genitora requerendo a concessão de 

alimentos. Aduz ainda, que na constância do matrimônio adquiriram bens 

que devem ser partilhados. Por essas razões, pleiteia a concessão da 

guarda provisória do menor, bem como fixação de alimentos provisórios 

no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Presente a 

verossimilhança das alegações da parte autora, e atento ao superior 

interesse da criança, a qual demanda prioridade absoluta e proteção 

integral, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para conceder a guarda 

provisória do menor Ruan Victor Rangel Felipe à genitora Elizângela Rangel 

Felipe, na forma dos artigos 33 e 35 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei n. 8.069/90. Lavre-se o termo respectivo, 

INTIMANDO-SE a autora para comparecer à Secretaria da 1ª Vara, a fim 

de subscrevê-lo. Por entender necessário, DETERMINO a realização de 

estudo multidisciplinar a ser realizada pela equipe competente. Quanto ao 

pedido de fixação de alimentos provisórios em favor do menor, uma vez 

comprovada à paternidade (certidão de nascimento juntada aos autos), tal 

pedido deve ser DEFERIDO. Assim, diante da inexistência de prova acerca 

dos reais ganhos do requerido, ARBITRO os alimentos provisórios em 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, que serão devidos a partir da 

citação e prosseguir até decisão final da causa, todo mês, sob as penas 

da lei. Em prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 695 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de setembro de 2018, às 

13h40min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, para comparecimento à audiência, 

consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do 

CPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será 

contado na forma do art. 335 do CPC. Intime-se pessoalmente o 

requerente para comparecimento à audiência. DETERMINO, ainda, a 

realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar na 

residência da autora,juntando-se o relatório no prazo de 05 (cinco) dias 

antes da audiência de conciliação. PROVIDENCIE, também, o necessário 

para publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), 

observado os critérios de publicação para as ações que tramitam em 

segredo de justiça. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 28 de junho de 

2018. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001326-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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J. D. S. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. S. D. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001326-47.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOCILENE DE SOUZA ARAUJO BISPO REQUERIDO: JOSE 

NILTON SANTANA DOS SANTOS SOUSA Vistos. Cuida-se de ação de 

divórcio consensual ajuizada por Jocilene de Souza Araújo e José Nilton 

Santana dos Santos Souza, ambos devidamente qualificados. O pedido 

veio instruído com diversos documentos. Recebida a inicial (Id. 13124170), 

foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, e abriu-se vistas dos 

autos ao Parquet. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi 

favorável a ao pedido inaugural. Vieram-me os autos conclusos. É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido. Como o deslinde da demanda não 

depende de instrução probatória, pelo que conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a ação, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. No caso em tela, o vínculo matrimonial está 

comprovado na Certidão de Casamento (juntada nos autos), dando conta 

de que as partes se uniram em matrimônio no dia 14 de setembro de 2013. 

O divórcio tem como principal efeito pôr termo ao casamento, dissolvendo 

o vínculo conjugal, consoante art. 1.571, inciso IV, do Código Civil. Deste 

modo, uma vez que não se exige mais qualquer lapso para a decretação 

do divórcio conforme EC nº 66/2010, nova redação do § 6.º do artigo 226 

da Constituição Federal. A prova produzida revela que o casal requerente 

está separado de fato, gerando a presunção da ruptura da vida em 

comum e da impossibilidade de sua reconstituição. Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e por estarem preenchidos os 

requisitos legais, DECRETO O DIVÓRCIO do casal Jocilene de Souza 

Araújo e José Nilton Santana dos Santos Sousa, qualificados nos autos, 

declarando extinto o casamento e seus efeitos, o que faço com 

supedâneo no artigo 226, § 6º da Constituição Federal e no artigo 1.571, 

inciso IV, do Código Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC. A requerente continuará a usar o seu nome de solteira, qual 

seja, Jocilene de Souza Araújo. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório competente 

para que proceda às averbações e retificações necessárias. Sem custas 

e sem condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em 

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

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta-MT, 18 de junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001404-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001404-41.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS REQUERIDO: ELVIRA 

MARIA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação declaratória de ausência 

com nomeação de curador de bens proposta por Alcides Cardoso dos 

Santos contra Elvira Maria dos Santos, ambos devidamente qualificadas. 

1) Recebo a inicial em todos seus termos, eis que devidamente emendada. 

2) CITE-SE o (a) requerido (a), por edital com prazo de 20 (vinte) dias, 

para responder aos termos desta, no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências dos artigos 307 e 341, ambos do CPC/15. 3) Caso não seja 

apresentada resposta à pretensão, desde já nomeio curador à parte 

requerida a Defensoria Pública, que deverá ser intimada a oferecer a 

resposta. 4) Decorrido o prazo acima assinalado, ABRA-SE vistas ao 

Ministério Público, para apresentação de parecer no prazo de 10 (dez) 

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

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000098-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIECIR GOMES LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000098-71.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ELIECIR GOMES LISBOA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária 

c.c danos morais proposta por Eliecir Gomes Lisboa em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando a cobrança da quantia 

de R$ 57.692,28 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e 

vinte e oito centavos), e, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) relacionado 

aos supostos danos morais, valores apresentados na propositura da 

ação. Alega a parte autora ter convivido em condição de união estável 

com Leonildo Marques, gerando desta união 03 (três) filhos, residindo 

todos na mesma casa. Sustenta que Leonildo Marques era funcionário na 

empresa Alliance Construtora LTDA ME, entretanto, veio à óbito em razão 

de acidente de trabalho. Relata a parte autora, ter chegado ao seu 

conhecimento que seu companheiro possuía um seguro de vida que cobria 

uma indenização à família, entretanto, ao acionar a seguradora que figura 

no polo passivo da presente ação, a mesma se negou a realizar o 

pagamento do seguro à autora. Informa que os três filhos do casal 

receberam indenizações no valor de R$ 19.230,76, cada um, sendo que à 

autora nada foi pago, em razão da mesma não ser casada com o falecido. 

Com a inicial, colacionou documentos. Foi determinado a emenda da inicial 

para que a parte autora comprovasse o endereço eletrônico, a 

hipossuficiência e, juntasse aos autos a procuração do causídico que 

constasse o seu endereço eletrônico, conforme despacho de Id. 4837898. 

A autora informou nos autos não possuir endereço eletrônico, bem como 

juntou cópia de sua CTPS para comprovar sua hipossuficiência, verificado 

nos documentos de Id. 4888015 até 4888532. A inicial foi recebida, 

ocasião em que foi deferida a gratuidade da justiça, bem como designado 

audiência de conciliação (Id. 4973314). A empresa CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A – CEMAT requereu sua habilitação do presente 

processo, juntando para tanto os documentos de Id. 5559509. Foi 

realizado audiência de conciliação, verificado nos documentos de Id. 

6142478, resultando inexitosa. Posteriormente, o requerido apresentou 

sua contestação, bem como juntou documentos, oportunidade em que 

suscitou a preliminar de incompetência material pela falta de comprovação 

da união estável entre a autora e o portador do seguro e, no mérito, 

requereu a improcedência dos pedidos inaugurais (Id. 6676586). 

Impugnação à contestação verificada no Id. 6782936. O requerido juntou o 

instrumento de procuração de seu advogado, observado no documento de 

Id. 7228751, bem como manifestou pela petição de Id. 7356546, 

informando não possuir interesse na produção de novas provas, 

requerendo por fim, o julgamento antecipado da lide. Foi realizado o 

saneador do feito, oportunidade em que se apreciou a preliminar suscitada 

pela requerida de incompetência deste juízo, sendo a mesma rejeitada, e, 

designada data para realização de audiência de instrução (Id. 7013752). 

Seguindo, a parte autora arrolou duas testemunhas para serem ouvidas 

em audiência de instrução a ser realizada (Id. 8254716). Pelo requerido, foi 

juntada a Carta de Preposto e Substabelecimento (Id. 8785354). 

Posteriormente, realizou-se audiência de instrução, sendo ouvida a parte 

autora, bem como duas testemunhas, pugnando ao fim pela concessão de 

prazo para apresentação das alegações finais (Id. 8801111). Alegações 

finais pela autora, requerendo a procedência da demanda, conforme 

petição de Id. 90008381. Posteriormente, a parte requerida também juntou 

seus memoriais, pugnando pelo julgamento de improcedência do pedido 

inicial (Id. 9113802). Foi certificado a tempestividade das alegações finais 

das partes, através da certidão observada pelo Id. 9116621. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, noto que nos presentes 

autos, há documentos juntados que não condizem com a presente ação, 

verificados pela juntada de procuração e substabelecimento para 

regularização processual da empresa CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A – CEMAT, razão pela qual determino o 
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desentranhamento dos documentos de Id. 5559509, devendo ser oficiado 

a empresa que os juntou sobre esta determinação. Quanto ao pedido de 

decretação de revelia do requerido feito pela parte requerente em sua 

impugnação à contestação, alegando a ausência de procuração na 

defesa do réu, observo que tal pendência já foi suprida pelo requerido, 

sendo que o mesmo juntou o instrumento de procuração de seu advogado, 

observado no documento de Id. 7228751. Assim, rejeito o pedido de 

decretação de revelia da parte requerida realizado pelo autor, e, como não 

constam matérias pendentes de análise, passo ao julgamento do mérito da 

questão. Alega a parte autora ter convivido em condição de união estável 

com Leonildo, gerando desta união 03 (três) filhos, sendo que seu 

companheiro veio a óbito na data de 29/02/2016. Sustenta que Leonildo 

Marques era funcionário na empresa Alliance Construtora LTDA ME, vindo 

a óbito em razão de acidente de trabalho. Relata que seu companheiro 

possuía um seguro de vida que pagaria uma indenização à família, 

entretanto, ao acionar a seguradora que figura no polo passivo da 

presente ação, a mesma se negou a realizar o pagamento do seguro à 

autora, sendo que somente os três filhos do casal receberam 

indenizações no valor de R$ 19.230,76, cada um, sendo que à autora 

nada foi pago, em razão da mesma não ser casada com o falecido. É 

possível verificar através do documento de Id. 6676869 que o seguro de 

vida contratado por Leonildo Marques, abrangia o pagamento em caso de 

morte da quantia de 50% à esposa/companheira e 50% aos filhos 

divididos em partes iguais. Ademais, ao compulsar os autos, observo que 

a parte requerida juntou com sua contestação a declaração de herdeiros 

do segurando, sendo expressamente delimitado que Leonildo Marques 

(segurado) vivia na condição de união estável, assim, é claro que a 

seguradora tinha conhecimento sobre a situação conjugal do segurado. 

Acrescento, que o Laudo Pericial nº 510.01.04.2016.0016 – Necrópsia, de 

Id. 6676869, realizado um mês após o falecimento de Leonildo, informa que 

sua situação conjugal era de convivente. Também a certidão de óbito de 

Leonildo, esclarece que o mesmo convivia com a autora Eliecir Gomes 

Lisboa, há mais de 25 anos. Com efeito, a requerida não comprovou em 

sua contestação, ou em qualquer outra manifestação, nenhum documento 

que comprovou que Leonildo informou a não existência de união estável 

com a autora, resultando pelos documentos nos parágrafos acima 

mencionados, a conclusão de que a requerente convivia em união estável 

com o falecido e portador do seguro de vida, não podendo a requerida 

alegar o não conhecimento desta informação. A possibilidade da 

companheira em regime de união estável ser segurada pelo seguro de 

vida de seu companheiro é perfeitamente possível pelo entendimento 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILDIADE JURÍDICA DO PEDIDO DE PAGAMENTO DO SEGURO – 

INADMISSIBILIDADE – PATENTE INTERESSE DE AGIR – DESNCESSIDADE 

DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA 

DE VIGÊNCIA DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO - 

RAZÃO DE SER FUNCIONÁRIO DE EMPRESA QUE FIRMOU CONTRATO DE 

SEGURO COM A SEGURADORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 

COMPROVAÇÃO DE BENEFICIÁRIA/COMPANHEIRA – COMPROVAÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DO 

SEGURO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 219 DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362 – APELO PROVIDO 

PARCIALMENTE. Havendo comprovação do óbito, da condição de 

beneficiária/companheira, e dos demais requisitos, deve ser reconhecido 

o pagamento de seguro, nos termos da apólice contratada perante a 

empresa na qual o falecido laborava, e era detentor do direito em função 

disso. Não há que se falar em ausência de interesse de agir da 

beneficiária, pois não está ela obrigada a esgotar a via administrativa, 

antes de adentrar a seara judicial. Não há que se falar em falta de vigência 

da apólice do seguro perseguido, quando não há provas da referida 

argumentação. Nos termos do artigo 219 do CPC, no que se refere a juros 

moratórios a sua incidência ocorre desde a citação válida. Quanto à 

correção monetária, à luz da Súmula 362 do STJ, ela incide a partir do 

arbitramento. (Ap 142108/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 20/05/2015).” Assim, por todo o exposto, entendo que a 

parte autora preencheu os requisitos necessários para comprovar a união 

estável com seu falecido companheiro, devendo a parte requerida efetuar 

o pagamento do montante de 50% do valor da indenização securitária. 

Seguindo, a parte autora requereu o pagamento da quantia de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) referente a danos morais sofridos em razão 

do constrangimento que a negação do pagamento do seguro lhe causou. 

Em que pese tal pedido, sustentado pela alegação da parte autora de que 

a negativa da requerida em realizar o pagamento do seguro realizou 

dissabores à autora, no que tange à justificativa da mesma ter mantido 

união estável e não casamento com Leonildo, entendo que tal dano não 

ocorreu. Explico, a própria autora sustentou ter convivido em regime de 

união estável com Leonildo por mais de 25 anos, durante este tempo, 

tiveram oportunidade para transformar tal relacionamento em casamento, 

e, não o fizeram por vontade própria, sendo que a negativa de pagamento 

do seguro à mesma, gerou danos de cunho material, não configurando 

dano moral, visto que seu regime de relacionamento com Leonildo durou 

mais de 25 anos, e, e presumível que os mesmo mantiveram tal condição 

de convivência por vontade própria, ou seja, a negativa da existência de 

casamento não poderia configurar dano moral à autora. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, nos termos do artigo 490, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na presente ação 

de cobrança de indenização de seguro de vida formulado por ELECIR 

GOMES LIBOA e CONDENO a COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, nos 

seguintes termos: a) Ao PAGAMENTO de verba indenizatória proporcional 

ao dano do requerente no valor de R$ 57.692,28 (cinquenta e sete mil, 

seiscentos e noventa e dois reais e vinte oito centavos), quantia esta que 

deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do acidente 

(29/02/2016), pelos índices legais (Súmula 43 do STJ; Sobre o tema: 

TJ-MG - AC: 10134110085898001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, 

Data de Julgamento: 14/12/2016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 24/01/2017) e sobre a qual deverá incidir juros 

moratórios a partir da citação (13/03/2017 – AR, 9912327430/DR-MT ) no 

importe de um por cento (1%) ao mês até a data do efetivo pagamento 

(Súmula 426 do STJ). Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015. Tendo em vista o teor do artigo 86, parágrafo único, mesmo 

havendo sucumbência recíproca, pelas razões consignadas no bojo desta 

decisão, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento 

(10%) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de junho de 

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000024-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR SILVERIO TOLENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000024-17.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ODAIR SILVERIO TOLENTINO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório – DPVAT proposta por Odair Silverio 

Tolentino contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., 

ambos qualificados nos autos. Alega a parte autora que foi vítima de 

acidente automobilístico na data de 14/07/2015 nas dependências desta 

urbe, e, que em decorrência deste sofreu fratura no tornozelo inferior 

esquerdo, as quais prejudicam o requerente nas tarefas cotidianas. 

Afirma que buscou em primeiro momento a via administrativa, recebendo o 

valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), no entanto discorda do valor, aduzindo que suas 

lesões em decorrência do evento do acidente fazem com que o autor faça 

jus a uma indenização maior. Por essa razão, propôs a presente demanda 

a fim de ver a parte ré condenada ao pagamento da verba securitária – 

DPVAT. Com a inicial vieram diversos documentos. Ao Id. 4818325 foi 

determinada a emenda a inicial. A parte autora se manifestou ao Id. 

5063919, emendando a exordial. A peça inaugural foi recebida ao Id. 

5837923. A contestação foi apresentada ao Id. 679135. A impugnação a 

contestação foi apresentada (Id. 7986003). Instadas a se manifestarem 
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quanto às provas que ainda pretendiam produzir, a requerida pugnou pela 

realização de perícia médica (Id. 8141718), enquanto que a autora 

informou não ter mais provas a produzir (Id. 8272263). Em despacho de Id. 

8679686, deferiu-se a produção de prova pericial. Aportou-se laudo 

pericial (Id. 12066246). A parte requerida se manifestou quanto ao laudo 

ao Id. 12258992. A parte autora impugnou o laudo ao Id. 12366906. Os 

autos vieram-me conclusos. É a síntese necessária. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Em relação as preliminares arguidas pela requerida, consigno que 

ambas foram apreciadas e rejeitadas, portanto, indevida sua reanálise, 

nos termos do art. 505 do CPC/15, razão pela qual, passo a questão 

meritória dos autos. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Inicialmente, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos o laudo pericial de Id. 12066246, porquanto a insurgência 

da parte requerente contra o mesmo não foi técnica, apenas 

argumentando que as conclusões a seu desfavor a prejudicam, o que em 

meu entender não tem o condão para desqualificar o laudo, uma vez que a 

indenização aqui requerida tem o intuito de restituir pessoas que sofreram 

lesões, em quaisquer que seja a parte do corpo. Pois bem, pretende, 

basicamente, a parte autora a condenação da parte ré ao pagamento da 

indenização remanescente do seguro obrigatório em decorrência de 

sequelas decorrentes de acidente automobilístico, conforme documentos 

juntados a inicial. A Lei n. 6.194/74 traz no caput de seu artigo 3º, de 

forma precisa, as circunstâncias em que incidem a indenizatória e, em 

particular, a postulada pela parte autora, in verbis: “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...)” No entanto, como consta dos autos, em via administrativa o 

autor recebeu indenização pelo acidente, entretanto discorda 

veementemente do valor. Ora, no caso em questão, quando o requerente 

se submeteu a perícia ainda na via administrativa, as lesões do autor 

foram classificadas de acordo, inclusive, a perícia mencionada classificou 

os danos do requerente em grau igual do que quando feita a requerimento 

da parte requerida e determinada pelo juízo. Neste sentido, pela 

inteligência do art. 3°, da Lei 6.194/74, denota-se que foi estipulado a título 

de indenização um montante proporcional aos danos sofridos pelo 

acidentado, assim, a indenização tem o intuito de reparar o dano e não de 

enriquecer indevidamente aquele que por circunstâncias do destino 

feriu-se em acidente automobilístico, conforme entendimento da Súmula 

474 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Esmiuçando, devida seria a 

indenização, mas não no valor inicialmente pleiteado. Todavia, 

considerando que já houve o seu pagamento em sede administrativa, bem 

como que o expert atestou a incapacidade parcial permanente, na 

proporção de 25% (vinte e cinco por cento) em função das lesões no 

tornozelo direito, é incabível o pagamento da indenização complementar. 

Logo, cabível seria a indenização no valor proporcional a 70% (setenta 

por cento) do quantum integral de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), se fosse total a perca anatômica em referência aos danos, no 

entanto, a debilidade foi apurada em 25,00% (vinte e cinco por cento) pelo 

especialista, devendo o requerente receber o proporcional. Posto isto, 

considerando que a debilidade no membro inferior direito foi classificada 

como leve, é válido é o redutor de 25,00% (vinte e cinco por cento), sob o 

valor total da indenização. Dessa forma, o autor teria direito à indenização 

no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) quanto à incapacidade pela perda de mobilidade de 

25% (vinte e cinco por cento) do membro inferior direito (tornozelo direito). 

Contudo, reconheço que já houve o seu pagamento, conforme 

comprovante de Id. 4558062. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

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

SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º 

do atual Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 18 de 

junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55316 Nr: 7342-20.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Alimentos Cristalino LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alegraf Gráfica e Serviços Ltda, Banco 

Bradesco S/A

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

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

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT, Sidney Bertucci - 

OAB:4319-A/MT

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

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

para no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens certos e determinados 

passíveis de penhora da parte executada, sob pena de arquivamento, nos 

moldes do art. 921, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99568 Nr: 1057-35.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAC, WAC-M, DYMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Alves Moreira da 

Silva - OAB:18141A/MT, Carmen Gloria Arrigada Andrioli - 

OAB:OAB/PR 20.668, Carolina Pereira Tomé Wichoski - 

OAB:18603/B-MT, Ewerton Zeydir Gonçalez - OAB:OAB/SP112.680, 

GIOVANI GIONÉDIS FILHO - OAB:39.496/PR, Gislaine Crispin de Faria 

Cruz - OAB:OAB 16988, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

da parte autora para manifestar-se nos autos, acerca do término do prazo 

de suspensão, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138445 Nr: 2120-56.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Garcia da Cruz, Valdir Garcia da Cruz Júnior, 

Luciana Pinheiro da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Lopes da Silva

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

OAB:17.811-0 MT

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

OAB:17.811-0 MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo comum de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça encartada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52153 Nr: 4338-72.2007.811.0007

 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: Donizete Pereira Lopes

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

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

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

da parte autora para manifestar-se nos autos, acerca do término do prazo 

de suspensão, em 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127484 Nr: 3810-57.2015.811.0007

 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: Fábio Junior de Oliveira

 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: Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora acerca da redesignação 

da Perícia Médica para 20/07/2018, às 15:05h, na "Sala Bem-Estar" (Porta 

nº 56) do Forum desta Comarca, tendo em vista as informações trazidas à 

Fl. 67.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001404-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Expedido por 

ordem do MM. Juiz TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Dados do processo: 

Processo: 1001404-41.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ 36.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/[Tutela e Curatela]; Partes do 

processo: Parte Autora: ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS Parte Ré: 

ELVIRA MARIA DOS SANTOS Data de Distribuição da Ação: 15/05/2018 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ELVIRA MARIA DOS 

SANTOS, brasileira, solteira, nascida em 19/07/1959 no Município de 

Maringá/PR, filha de JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS e DORVALINA 

MARIA SANTOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a 

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

do prazo deste edital, apresentar resposta, presumindo-se aceitos os 

fatos articulados pela Parte Autora que não forem contestados. RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de pedido requerendo a curadoria dos bens da 

Requerida em virtude de seu desaparecimento, sem qualquer notícia, há 

34 (trinta e quatro) anos. Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de ausência com nomeação de curador de bens proposta por 

Alcides Cardoso dos Santos contra Elvira Maria dos Santos, ambos 

devidamente qualificadas. 1) Recebo a inicial em todos seus termos, eis 

que devidamente emendada. 2) CITE-SE o (a) requerido (a), por edital com 

prazo de 20 (vinte) dias, para responder aos termos desta, no prazo de 

15 (quinze) dias, com as advertências dos artigos 307 e 341, ambos do 

CPC/15. 3) Caso não seja apresentada resposta à pretensão, desde já 

nomeio curador à parte requerida a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada a oferecer a resposta. 4) Decorrido o prazo acima assinalado, 

ABRA-SE vistas ao Ministério Público, para apresentação de parecer no 

prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 15 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

publicado na forma da Lei. Alta Floresta/MT,29 de Junho de 2018. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

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

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2715 Nr: 219-20.1997.811.0007

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Luiz Cunha, Firmino Costa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 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 a fim de intimar o(a) patrono(a) do(a) requerente a 

manifestar-se nos autos, no prazo de 5 dias, requerendo o que de direito, 

tendo em vista o seu desarquivamento, advertindo-o de que, em não 

havendo manifestação os autos retornarão ao arquivo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92404 Nr: 6142-70.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Barbosa Ferreira

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação

CITANDO(A, S): Executados(as): Alberto Barbosa Ferreira, Cpf: 

55555039972, Rg: 4.331.166-2 SSP PR Filiação: Angelino Barbosa Ferreira 

e Maria dos Santos Barbosa, data de nascimento: 25/04/1965, 

brasileiro(a), natural de Cornélio procópio-PR, casado(a), Endereço: 

residente em local incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/03/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.646,51

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O autor ingressou com Ação de Execução Fiscal em 

desfavor do réu, para que este providencie o pagamento da dívida ativa 

representada pela CDA nº4676/2010 oriunda de débitos referente à 

contribuição de melhoria.

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

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

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

judiciário, digitei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98291 Nr: 6856-93.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOWAGNER SOUZA LIMA-ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação

 CITANDO(A, S): Executados(as): Geowagner Souza Lima-me, CNPJ: 

04635750000190, brasileiro(a), Endereço: com endereço em local incerto 

e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/01/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.559,97

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

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

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

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

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 
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monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

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

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

Geowagner Souza Lima-ME, para que este providencie o pagamento da 

dívida ativa representada pelas CDA's nº 6857/2011, 6858/2011, 

6859/2011, 6860/2011, 6861/2011, 6862/2011, oriunda de débitos 

referente à taxa de localização e funcionamento.

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

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

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

judiciário, digitei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62981 Nr: 2039-54.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Valdemir José Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação

 CITANDO(A, S): Executados(as): Codopel Transp.rev. Retalhista de Óleo 

Diesel Ltda, CNPJ: 37457207000108 Endereço: local incerto e não sabido.

Executados(as): Valdemir José Dobri, Cpf: 35318546153, Rg: 3.573.289-6 

SSP PR Filiação: Guilherme Dobri e Maria Gonçalves Dobri, data de 

nascimento: 05/10/1965, Endereço: local incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/05/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 26.618,79

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O autor Fazenda Pública Nacional ingressou com 

Ação de Execução Fiscal em desfavor dos requeridos Codopel Transp ver 

retalhista de óleo Diesel Ltda e Valdemir José Dobri, para que estes 

providenciem o pagamento da dívida ativa representada pelas CDAs nº 12 

2 08 001558-93 e nº de processo administrativo 10183 505750/2008-91 e 

12 6 08 009365-50 nº de processo administrativo 10183 505751/2008-36 

oriunda de débitos referente à contribuição, imposto e multa de mora de 

20%.

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

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

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

judiciário, digitei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98324 Nr: 6889-83.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalice Lavagem e Lubrificação Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação

 CITANDO(A, S): Executados(as): Natalice Lavagem e Lubrificação Ltda, 

CNPJ: 02683166000185, brasileiro(a), Endereço: Local incerto e não 

sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/01/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.895,34 (dois mil, oitocentos e noventa e cinco 

reais e trinta e quatro centavos)

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

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

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

Natalice Lavagem e Lubrificação Ltda, para que este providencie o 

pagamento da dívida ativa representada pelas CDAs nº 7011/2011, 

7012/2011, 7013/2011, 7014/20111, oriunda de débitos referente à taxa 

de localização e funcionamento.

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

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

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

judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138808 Nr: 2346-61.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triunfante Matogrossense de Alimentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Supermercado Ltda

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

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

negativa da citação, adiante:

"Certifico, eu, Oficiala de Justiça, em cumprimento ao MANDADO DE 

CITAÇÃO expedido pelo presente Juízo e extraído dos aludidos autos que 

no dia 06/11/2017 dirigi-me até a Rua D, n° 440, Bairro Setor D, Alta 

Floresta e lá estando me deparei com o ponto comercial Vidraçaria Peniel e 

segundo a funcionária Quênia, há aproximadamente três meses a 

vidraçaria alugou o imóvel comercial, e desconhece o paradeiro dos 

representantes da empresa executada. Portanto, DEIXEI DE CITAR Italo 

Supermercado LTDA e devolvo o presente mandado para os fins de 

direito.

Sendo o que havia a certificar. O referido é verdade e dou fé. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136619 Nr: 1178-24.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Renilda Leal dos Santos

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução proposta pela Cooperativa de Crédito 

SICREDI NORTE/MT, em desfavor de Maria Renilda Leal dos Santos, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl.45 a parte Exequente peticionou informando que o débito foi quitado 

em sua integralidade e, requer a extinção do feito, com julgamento de 

mérito, bem como pugnando pela desistência do pedido de penhora 

realizado às fls. 39/41, e deferido à fl. 42.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Desta feita, revogo a decisão de fl. 42.

 Eventuais custas serão de responsabilidade da parte executado.

 O exequente arcará com os honorários advocatícios de seu patrono.

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

Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129084 Nr: 4641-08.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz Zortea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Elias da Cruz, Patricia Aygnes Carpejani 

da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:MT/24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, requerendo o que de direito 

pra prosseguimento do feito, visto que restou infrutífera a penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123514 Nr: 1555-29.2015.811.0007

 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): Cilmara Aparecida Terres Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, requerendo o que de direito 

pra prosseguimento do feito, visto que restou infrutífera a penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106685 Nr: 1999-33.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Vendrame, Pedro Luis Vendrame, 

Odete Aparecida da Costa Vendrame, Alcides Vendrame, Zulmira Ragoni 

Vendrame, Antonio Jurandir Vendrame, SIMONE MORENO RUBIO 

VENDRAME

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:MS 10.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito pra prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68657 Nr: 1622-67.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retífica de Motores Brasil Ltda - RETIBRÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia-CREA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda de Siqueira Arruda 

Campião - OAB:9955, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7285, João 

Ricardo Moreira - OAB:7881, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:11.291, Tatyane Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508/MT

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Cientifico-o que os autos não foram 

remetidos para manifestação em virtude desse conselho não possuir 

convêncio com o TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56139 Nr: 711-26.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele Gimene de Freitas - ME, BANCO 

COOPERATIVA SICREDI/ SA, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Brandão Amaral - 

OAB:OAB/RS 51652, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133 MT, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul - 

OAB:Defensoria/MS, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, Frederico Augusto Pimenta Cerqueira - 

OAB:11769, José Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:13.604/MT, 

Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

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

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

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

fls. 322/323.

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111321 Nr: 6953-25.2013.811.0007

 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: Marcelo de Almeida Jardim

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

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

OAB:12644/MT

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

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:13.242-A

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, vez que foi aprovado o plano de Recuperação 

Judicial cf. informação junto ao site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br.

 Outrossim, considerando o trânsito em julgado da sentença e que fora 

dado inicio a fase de cumprimento de sentença, sem impugnação cf. 

fl.185, expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito, na importância de R$ 17.961,82 

(dezessete mil, novecentos e sessenta e um reais com oitenta e dois 

centavos).

 Consigno que a lista com a ordem cronológica de recebimento de ofício e 

autorização para efetivação do depósito judicial ficará a disposição para 

consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação.

 Expeça-se o necessário.

Com a informação do pagamento, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110218 Nr: 5780-63.2013.811.0007

 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: Vander Luiz Moreira, Supremagro Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Machado Sierra, Supremagro Produtos 

Agropecuários Ltda, Adriano Volpe Ribeiro, Vander Luiz Moreira

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

OAB:4.136-A

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A, 

Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 
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meio do seu advogado, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre do 

laudo pericial de fls. 1180/1187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105675 Nr: 921-04.2013.811.0007

 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: PAULO ANTONIO RODRIGUES

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98355 Nr: 6920-06.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Copeças Comércio de Peças e Pneus Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre a parte executada.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via Bacenjud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exeqüente à fl.90.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50162 Nr: 2135-40.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:5091-B, Rodrigo Sversuti da Silva - OAB:19.382-MT, Vitor 

Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 Vistos.

 Indefiro o pedido retro, vez que houve a expedição de alvará do valor de 

fl. 139, encontrado via sistema BACENJUD, cf. determinado na sentença 

de fl. 235.

 Consigno que o alvará encontra-se encartado à fl. 247 e fora expedido 

para a conta do Dr. Vitor ante a procuração juntada à fl.244.

 Intime-se a parte executada e caso não haja requerimento no prazo de 10 

(dez) dias, arquive-se o feito, com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69692 Nr: 2663-69.2010.811.0007

 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: Pedro Machado Sobrinho

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT e 

Ordem de Serviço 01//2018-GAB, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar do advogado da parte autora, a fim de intimá-lo para 

manifestação acerca do desarquivamento, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118012 Nr: 5956-08.2014.811.0007

 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: Nasete de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Baião do Nascimento

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Balbinot - 

OAB:17.871/MT, LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - 

OAB:18077/O

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 05 dias, informar o endereço da testemunha 

José Henrique Ferreira Rodrigues, tendo em vista o teor da certidão de fl. 

170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64175 Nr: 3551-72.2009.811.0007

 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: Airton Leal de Souza

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT e 

Ordem de Serviço 01//2018-GAB, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar do advogado da parte autora, a fim de intimá-lo para 

manifestação acerca do desarquivamento, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106833 Nr: 2161-28.2013.811.0007

 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: LCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdSB

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O
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 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, a fim de intimação do(a) Procurador(a) da parte 

Autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar ofício para averbação da 

sentença à margem das matrículas de imóveis e comprovação da 

averbação nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91912 Nr: 5789-30.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario de Bacco

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente à fl. 45, 

pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos do art. 921, I do CPC/15.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Ainda, CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara se há valores vinculados à 

conta judicial atinente ao processo em epígrafe. Havendo resposta 

afirmativa voltem-me os autos conclusos.

 Caso não haja valores vinculados, INTIIME-SE o exequente para pugnar o 

que por direito entender, no prazo de 15 (quinze) dias e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112085 Nr: 617-68.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente à fl.118, 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, §1° do NCPC.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113386 Nr: 1921-05.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ayr Donizete Rezende - ME, Ayr Donizete 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente à fl.81, 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 921, III, §1° do 

NCPC.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104978 Nr: 168-47.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesio Vieira do Prado

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente à fl. 24, 

pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 921, I do CPC/15.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60991 Nr: 29-37.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. B. de Almeida & Cia Ltda

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente à fl. 47, 

pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 7° da Lei n.º 

8.672/2007.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 44766 Nr: 3794-21.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario de Bacco

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal de Alta Floresta em desfavor de Mario de Bacco, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 52 a Exequente peticionou requerendo a extinção do feito fundada na 

satisfação da obrigação pela parte credora.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inexiste penhora nos autos.

Eventuais custas remanescentes a cargo do executado.

Ainda, CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara se há valores vinculados à 

conta judicial atinente ao processo em epígrafe. Havendo resposta 

afirmativa voltem-me os autos conclusos.

 Caso não haja valores vinculados, INTIIME-SE o exequente para pugnar o 

que por direito entender, no prazo de 15 (quinze) dias e conclusos.
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Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115577 Nr: 3883-63.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gelia Nonato Freire, Dirceu Sergio Kinast - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Dois Pinheiros - Hospital Maternidade e 

Centro de Diagnostico P. Imagem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Suelzle - 

OAB:MT/17.367-A, Gustavo Zanella Furlanetti - OAB:MT/13.825, 

Miguel Tavares Martucci - OAB:MT/9.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Comar da Silva - 

OAB:7.650 B, Pedro Ovelar - OAB:6.270/MT

 Vistos.

Tendo em vista as seguidas recusas dos peritos nomeados para o 

exercício do encargo em questão (fls. 1.768, 1.773 e 1.776), bem como a 

ausência de profissional da área atuante nesta Comarca, julgo prejudicada 

a perícia pleiteada pela parte requerida.

No ponto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

12.09.2018, às 13:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as partes e 

suas testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) 

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

CPC), devendo realizar-se ainda, na oportunidade, a oitiva do médico que 

atendeu o Sr. Dirceu Sérgio Kynast na ocasião dos fatos, Dr. Volmar Rigo 

(anestesiologista), que deverá ser ouvido na qualidade de informante.

EXPEÇA-SE Carta Precatória para a oitiva do informante, atentando-se ao 

endereço apontado à fl. 223.

INTIMEM-SE as partes para comparecimento pessoal, ocasião em que 

serão tomados os depoimentos pessoais, sob pena de confesso, 

conforme o artigo 385, § 1º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108987 Nr: 4446-91.2013.811.0007

 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: Rita Maria Vila Nova

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Votorantim S/A, Banco BMG S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24498/PR, Flávia Almeida Moura Di Latella - 

OAB:109.730-MG, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, 

Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440-MG, Mauri Marcelo 

Bevervanço Junior - OAB:42.277/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 

15684-A, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A/MT, TERESA ARRUDA ALIVIM WAMBIER - 

OAB:67.721/SP

 Vistos.

Considerando que a parte executada efetuou o pagamento espontâneo da 

sentença, defiro o pedido retro.

Requisite-se a transferência dos valores depositados nos autos para a 

conta judicial e proceda-se o necessário para a liberação dos valores, 

observando o cálculo e as contas indicadas à fl.181.

Consigno que a Secretaria da Vara deverá observar o art. 1º, § 1º, do 

Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ, o qual dispõe que o 

levantamento de alvará judicial somente poderá ser efetuado 2 (dois) dias 

úteis após o prazo para apresentação de impugnação ou recurso.

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

complemente o depósito no valor faltante de R$ 245,03 (duzentos e 

quarenta e cinco reais com três centavos).

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000666-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MENDES (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

13905820, para que indique o endereço atualizado da executada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 29 de junho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12844963, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12844963, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002178-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MIGUEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (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 que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12760102 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12760108 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12760102, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DHEIMISSON SOUSA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BGH DO BRASIL COMUNICACOES E SERVICOS LIMITADA (REQUERIDO)

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ALVES SACONI OAB - SP0260912A (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12825238 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 
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12825232 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12825238, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002363-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12842586 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12842591 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12842586, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002508-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BERNARDINO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12844853, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12844853, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR FERREIRA DE ANDRADE (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:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12654066, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12654066, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002622-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DAS GRACAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12825766 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12825776 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12825766, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003037-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO INACIO MARTINS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12800304 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12833288 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12800304, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 162006 Nr: 7069-89.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelson Aparecido Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7069-89.2017.811.0007

Código 162006

5ª Vara

VISTOS ETC.

Designo audiência para continuação da instrução para o dia 24 de agosto 

de 2018, às 14h30min, nos termos do despacho proferido em audiência.

Proceda-se a secretaria as intimações e requisições necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 04 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001071-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 1 0 7 1 - 8 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão negativa ID 13618295, bem como para 
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indicar o atual endereço do requerido e a exata localização do veículo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 29 de junho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002364-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002364-31.2017.8.11.0007 BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ELTON ALVES DE MOURA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado com o número do processo 

referente a condução do oficial de justiça até o bairro Centro. O 

recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de Diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior expedição do mandado. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 29 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000879-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GOMES ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000879-93.2017.8.11.0007 MARCIO GOMES ARAUJO 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerido para manifestação nos presentes 

autos acerca da proposta de honorários periciais ID 13910602, bem como 

para efetuar o depósito nos autos, conforme determinado na Decisão ID 

13256130, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 29 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001385-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO QUIRINO CANDIDO (EXECUTADO)

SUPERMERCADO AMORIM LTDA - ME (EXECUTADO)

GLACIETE CARDOSO DE AMORIM (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001385-06.2016.8.11.0007 BANCO DO BRASIL S.A 

SUPERMERCADO AMORIM LTDA - ME e outros (2) IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

um depósito identificado com o número do processo referente a condução 

do oficial de justiça até o bairro Cidade Alta e outra até o bairro Cidade 

Bela, visto que essa verba deve ser antecipada para posterior expedição 

e envio do mandado à Central de Mandados. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior expedição do mandado de execução. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 29 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 123/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... CONSIDERANDO o 

disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 23.7.2007;   

RESOLVE:   CONCEDER ao servidor RONALDO JEFFERSON FERNANDES 

PEREIRA, Matrícula nº 12241, Analista Judiciário – PTJ, da Secretaria da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 90 (noventa) 

dias de licença para tratamento de saúde em prorrogação, no período de 

9.6.2018 a 6.9.2018. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Barra do 

Garças, 27 de junho de 2018.     DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 123/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;

 RESOLVE:

 CONCEDER ao servidor RONALDO JEFFERSON FERNANDES PEREIRA, 

Matrícula nº 12241, Analista Judiciário – PTJ, da Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 90 (noventa) dias 

de licença para tratamento de saúde em prorrogação, no período de 

9.6.2018 a 6.9.2018.

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

 Barra do Garças, 27 de junho de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 126/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a necessidade de formação de uma comissão de apoio, 

para auxiliar, coordenar e fiscalizar os trabalhos atinentes ao certame de 

Juiz Leigo;

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR a comissão de apoio ao II Processo Seletivo para 

Credenciamento de Juiz Leigo e formação de cadastro de reserva desta 

Comarca de Barra do Garças, abaixo relacionada:

 Presidente:

 Douglas Bernardes Romão, Juiz de Direito Diretor do Foro.

 Secretária:

 Elizângela Nunes de Oliveira Schweig, Gestora Geral.

 Membros:

 Ilzevainy R. dos Santos Zanin, Gestor Administrativo 3.

 Marcos Galvão dos Santos, Técnico Judiciário.

 Art. 2º - Todas as decisões referentes ao processo seletivo serão 

tomadas pelos membros e aprovadas pelo Presidente da Comissão de 

apoio ao certame.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça.

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

Barra do Garças, 29 de junho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

DF/mgs JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO
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PORTARIA nº 124/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO as disposições do Provimento nº 6/2014/CM, de 

7.3.2014;

CONSIDERANDO a necessidade de formação de uma comissão de apoio, 

para auxiliar, coordenar e fiscalizar os trabalhos atinentes ao certame; 

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a comissão de apoio ao II Processo Seletivo para 

Credenciamento de Profissionais nas áreas de Serviço Social e Psicologia 

e formação de cadastro de reserva desta Comarca de Barra do Garças, 

abaixo relacionada:

Presidente: Douglas Bernardes Romão, Juiz de Direito Diretor do Foro

Secretária: Elizângela Nunes de Oliveira Schweig, Gestora Geral.

Membros: Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin, Gestor Administrativo 3. 

Marcos Galvão dos Santos, Técnico Judiciário.

Art. 2º - Todas as decisões referentes ao processo seletivo serão 

tomadas pelos membros e aprovadas pelo Presidente da Comissão de 

apoio ao certame.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 28 de junho de 

2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Edital

II PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS 

NAS ÁREAS DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA E FORMAÇÃO DE 

CADASTRO DE RESERVA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - 2018 

- EDITAL nº 1/2018/DF

O DOUTOR DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, no uso de suas 

atribuições legais, de acordo com a Decisão nº 1.002/2018/VDG, de 

6.6.2018, no Pedido de Abertura de Processo Seletivo nº 6/2018 – CIA nº 

0708017-62.2018.8.11.0004, e do Provimento nº 6/2014/CM, de 7.3.2014, 

torna pública a abertura do II Processo Seletivo para Credenciamento de 

Profissionais nas áreas de Serviço Social e Psicologia e formação de 

cadastro de reserva desta Comarca de Barra do Garças, conforme a 

oferta de vagas a ser informado pelo Departamento de Recurso Humanos 

do Tribunal de Justiça, mediante as seguintes condições:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.O processo seletivo será regido por este Edital, pelo Provimento nº 

6/2014/CM, de 7.3.2014 e realizado pela Comissão de Apoio ao Teste 

Seletivo, instituída pela Portaria nº 124/2018/DF, de 28.6.2018, composta 

pelos seguintes membros:

Presidente: Douglas Bernardes Romão, Juiz de Direito Diretor do Foro.

Secretária: Elizângela Nunes de Oliveira Schweig, Gestora Geral.

Membro: Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin, Gestora Administrativo 3.

Marcos Galvão dos Santos, Técnico Judiciário.

1.2. O processo seletivo e demais procedimentos também serão regidos 

de acordo com o Provimento nº 4, de 16.4.2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, que define metas com vistas à eficácia e o bom desempenho das 

atividades de atenção e de reinserção social de usuários ou dependente 

de drogas, por meio de uma equipe multiprofissional habilitada para este 

atendimento, para prestação de serviços nos diversos segmentos da 

Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, cujo procedimento 

obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

1.3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Barra do Garças, MT., situado na Rua Francisco Lira, nº 1.051, Setor Sena 

Marques, no período compreendido de 9.7.2018 a 27.7.2018, no horário 

das 13 às 19hs. (horário local).

1.4. As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado 

pelo Departamento de Recurso Humanos do Tribunal de Justiça.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa 

Física para atuar nas áreas de Assistência Social e Psicologia na Comarca 

de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras 

estabelecidas neste edital.

3. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DAS VAGAS:

3.1. A seleção visa ao credenciamento de Assistente Social e Psicólogo 

para atuarem na Comarca de Barra do Garças.

3.2. As vagas objetivam atender o que determina o Provimento nº 4/2010, 

do Conselho Nacional de Justiça, e estruturar o atual quadro de 

profissionais já atuantes nas Comarcas (Credenciados e Efetivos), 

visando completar a equipe mínima de trabalho:

4. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

4.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

a) divulgação do edital;

b) inscrição dos interessados;

c) análise da documentação e do currículo;

d) divulgação dos interessados habilitados;

e) publicação dos Atos de credenciamento.

5. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. A Diretoria do Foro promoverá o exame de seleção, mediante análise 

do currículo dos interessados, divulgando o resultado no átrio do Fórum, e, 

em seguida deverá encaminhar, no prazo de 20 (vinte) dias, ao Presidente 

do Tribunal de Justiça, a relação dos profissionais habilitados ao 

credenciamento.

5.2. As inscrições deverão ser realizadas no período de 9.7.2018 a 

27.7.2018, da seguinte forma:

a) pessoalmente ou por procuração pública ou particular, com o 

reconhecimento público de autenticidade da assinatura, mediante entrega 

do respectivo mandato, acompanhado dos demais documentos descritos 

no subitem 7.2, deste edital, na Diretoria do Fórum desta Comarca.

6. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

6.1. Para obter o credenciamento, o interessado deverá atender às 

seguintes exigências:

I - ser maior de 21 (vinte e um) anos;

II - não possuir antecedentes criminais;

III - o assistente social e/ou o psicólogo deve comprovar que é bacharel 

nos cursos superiores de Serviço Social e/ou Psicologia, devidamente 

reconhecidos pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho 

Regional de cada área profissional;

7. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

7.1. No ato do requerimento, o interessado deverá preencher um 

formulário, conforme modelo constante do Anexo II deste edital, onde fará 

uma declaração, sob as penas da lei, acerca da veracidade das 

informações prestadas, assim como apresentará declaração de relação 

de parentesco, conforme modelo constante no Anexo IV.

7.2. Com o formulário, o interessado deverá apresentar curriculum vitae 

acompanhado dos seguintes documentos:

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF);

II - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

III - cópia autenticada do diploma de curso superior;

IV - cópia autenticada dos títulos e demais documentos exigidos no item 

5.1., III, em relação a cada área profissional;

V - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

VI - atestado de sanidade física e mental;

VII – declaração de parentesco;

VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as 

regras estabelecidas neste edital e das normas constantes do Provimento 

nº 6/2014/CM.

IX - duas fotografias 3x4, recentes;

7.3. Será habilitado apenas o profissional que apresentar toda a 

documentação exigida, comprovando-se habilitação profissional, 

qualificação técnica e regularidade fiscal.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

8.1. A avaliação competirá ao magistrado responsável pela unidade 

judiciária e contemplará a análise de currículo e experiência profissional, 

sendo considerados habilitados ao credenciamento os inscritos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital.

8.2. Após análise do currículo e divulgação dos interessados habilitados 

no átrio do Fórum, o Juiz Diretor encaminhará para o Presidente do 

Tribunal de Justiça, o nome dos profissionais habilitados aptos ao 

credenciamento, que providenciará a confecção e publicação dos Atos de 

Credenciamento no Diário da Justiça Eletrônico.

8.3. O Juiz Diretor se reserva o direito de exigir, a qualquer tempo, a 

apresentação do documento original para cotejo com sua cópia 
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autenticada.

8.4. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, pelo período de até 2 (dois) anos, admitindo uma única 

prorrogação por igual período, de acordo com a conveniência e 

necessidade do Poder Judiciário.

9.2. A habilitação não gera o direito ao credenciamento, mas este, quando 

se fizer, respeitará o prazo de validade da seleção.

9.3. Após o credenciamento, o interessado terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentar ao Juiz Diretor do Foro desta Comarca, para antes 

de iniciar suas atividades, assinar o Termo de Compromisso e 

Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência.

9.4. No caso de desistência expressa de algum dos credenciados, o Juiz 

Diretor do Foro poderá indicar outro profissional habilitado para o 

desenvolvimento das atividades propostas e pretendidas, observada a 

ordem classificatória.

10. DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

10.1. O profissional credenciado para a prestação de serviços 

especializados nas áreas de Psicologia e Assistência Social será 

remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, pelas 

suas atuações em favor do Estado, sem prejuízo das demais atividades 

próprias do exercício da função (averiguações in loco, visitas domiciliares, 

atendimentos ao público, informações verbais em audiência entre outros), 

observando-se o teto equivalente a 80% (oitenta por cento) do subsídio do 

cargo efetivo de Analista Judiciário, previsto na Tabela A, Nível 1, e tendo 

como base de cálculo a "hora técnica":

I. Para os serviços prestados por Psicólogos e Assistentes Sociais, a 

"hora técnica" será o equivalente a 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco 

por cento) do subsídio do cargo efetivo de Analista Judiciário, previsto na 

Tabela A, Nível 1.

II. O profissional que se recusar a prestar qualquer serviço indispensável 

ao regular andamento do processo ou das demais atividades forenses, ou 

negligenciar nesse sentido, estará sujeito ao descredenciamento.

III. Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento 

dos profissionais.

IV. Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não 

se permitindo a cumulação, quando se tenha ultrapassado o teto máximo.

V. Até o quinto dia útil do mês seguinte, a Direção do Foro/Juizado 

Especial deverá encaminhar, à Coordenadoria Financeira do Tribunal de 

Justiça, certidão dos atos praticados no mês anterior, expedida pelo 

Gestor Judiciário/Administrativo, com visto do Juiz-Diretor do Foro/Juizado 

Especial, conforme o caso, bem como da nota fiscal de prestação de 

serviço a ser emitida pela Prefeitura Municipal, para fins de pagamento.

VI. Os profissionais credenciados terão direito a diárias quando se 

deslocarem para atender casos situados fora do município-sede da 

comarca, nos termos do Provimento do Conselho da Magistratura e 

Instrução Normativa da Presidência do Tribunal de Justiça.

VIII. O pagamento das despesas com credenciamento dos profissionais 

deverá ser empenhado no elemento de despesas 33.90.36 – Outras 

Despesas de Terceiros – Pessoa Física do Tribunal de Justiça ou do 

FUNAJURIS - para as horas técnicas e 33.90.47, para o recolhimento das 

contribuições patronais.

11. DOS DEVERES DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS

11.1. São deveres dos profissionais credenciados:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou 

suspeição;

III - manter rígido controle dos processos em seu poder, zelando pelo sigilo 

profissional, em especial nos feitos que tramitem sob segredo de justiça;

IV - cumprir rigorosamente as normas estabelecidas na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC e as 

determinações judiciais;

V - cumprir com pontualidade as atividades e não se ausentar 

injustificadamente antes de seu término, nem deixar de atender as 

emergências;

VI - tratar com urbanidade e respeito os Magistrados, Partes, Membros do 

Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, 

Servidores e Auxiliares da Justiça;

VII - manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;

VIII - utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário;

IX – registar o ponto eletrônico;

X - participar de treinamentos e aperfeiçoamentos de conhecimentos e 

técnicas de atendimento eficiente às partes;

XI - observar o cumprimento das normas previstas no Código de Ética 

Profissional de cada área de atuação.

12. DAS ATRIBUIÇÕES DO CREDENCIADO

12.1. As atribuições dos Psicólogos e Assistentes Sociais constam no 

Anexo V, sendo que no ato da inscrição o interessado deverá declarar o 

conhecimento de tais atribuições.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os profissionais serão credenciados a partir da data da publicação 

do ato de credenciamento expedido pela presidência do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

13.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

13.3. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do 

formulário de inscrição, o interessado deverá comunicar imediatamente ao 

responsável pelo processo de credenciamento.

13.4. A habilitação terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da 

publicação do resultado, admitindo-se prorrogação, que se dará 

automaticamente, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) dias do 

vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.

13.5. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,Elizângela 

Nunes de Oliveira Schweig, Gestora Geral de 3ª Entrância, o fiz digitar e 

subscrevi.

Barra do Garças, 28 de junho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278563 Nr: 6378-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz, Alexandre Augusto de 

Souza, VIVIANE SOARES FREITAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 

16.691-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.: 275363 Nr: 4325-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiene de Jesus Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 
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parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275371 Nr: 4333-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Gomes dos Santos, Jhonatan Queiroz 

Marques da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$36,00 (trinta e seis 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.: 173913 Nr: 7157-78.2013.811.0004

 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: Rui Macedo Saporiti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Sergio Nieri, Joaquim Antonio de Almeida 

Prado, Alice Mello de Almeida Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261415 Nr: 13876-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187286 Nr: 8114-45.2014.811.0004

 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: MPSCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOdA, GAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

 Impulsiono os presentes autos nos termos do Art. 1.233 da CNGC, que 

dispõe que: “ Em quaisquer processos onde a manifestação do 

representante do Ministério Público for imposição legal, dê-se-lhe vista dos 

autos no momento próprio (artigo 173, I do CPC). Quando este requerer 

diligências no sentido de uma parte prestar informações, comprovar algo 

etc., intimar a parte para se manifestar ou cumpri-la em 05 (cinco) dias, 

tudo mediante certidão de impulsionamento. Atendida a exigência ou 

expirado o prazo, dê-se-lhe nova vista dos autos.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229612 Nr: 8809-28.2016.811.0004

 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: EGLdS, AELdS, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 859 Nr: 274-14.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lille Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Silvério Duarte, Vicente Furbino Bretas 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 
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prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275292 Nr: 4271-33.2018.811.0004

 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: CVdL, MVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGdL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190754 Nr: 10845-14.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportadora e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281121 Nr: 7827-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Freitas Trindade Boldrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Cleuza Costim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ROSSI THOMAZ 

FERRARI - OAB:187602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Nos termos do art. 144, VIII do CPC/2015, DECLARO-ME impedido para 

processar e julgar o feito.

 2. Remetam-se os autos ao meu substituto processual, com as devidas 

homenagens.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181350 Nr: 3216-86.2014.811.0004

 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: Luis Roberto Ribeiro de Paula, Selma Cândido Cardoso 

de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Goiânia - Cooperativa de Trabalho 

Médico de Goiânia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR LIMA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:21.004-e, Marcelo Domingos de Souza - OAB:38076, Roberta 

Soares São José - OAB:GO 31.848, Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 Vistos.

1. O comprovante de depósito juntado à fl. 485 demonstra que o 

pagamento do valor correspondente a R$ 33.660,19 (trinta e três mil 

seiscentos e sessenta reais e dezenove centavos) foi efetuado em 

13/06/2018, isto é, dentro do prazo legal, embora a petição informando o 

pagamento tenha sido protocolada em 14/06/2018.

2. Dessa forma, INDEFIRO o pedido constante no item 2 de fl. 491, 

especialmente porque ainda não decorreu o prazo de 15 (quinze) dias 

para a parte requerida, querendo, impugnar os valores entendidos como 

devidos pela parte autora.

3. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE alvará para levantamento do montante 

incontroverso em favor da parte autora.

4. Transcorrido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, 

voltem-me conclusos para análise do pedido de penhora online.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25991 Nr: 476-15.2001.811.0004

 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: Mário Kimura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Polato, Ivone de Souza Polato, Zilmar 

Antunes Padinha, Sadi Antônio Turra, Luiz Alexandre Toledo, Maria Vieira 

Toledo, Cacimiro Dias de Moraes, Elias do Prado, Paulo César Mendonça, 

Larissa Araújo Vieira Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ederson Santos Neves - 

OAB:MT 18.174, Gilmar Antonio Subtil Godinho - OAB:11436, 

Leonardo Costa Nicolino - OAB:MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:OAB/MT 17058/O, ALBERTO A. DE SOUZA - OAB:4603-B/MT, 

Ederson Santos Neves - OAB:MT 18.174, Frederico Camargo 

Coutinho - OAB:GO 23.266, Gilmar Antonio Subtil Godinho - 

OAB:11436, Leonardo Costa Nicolino - OAB:MT 12.900, Rodrigo 

Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 616,31 (seiscentos e dezesseis reais e trinta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 532,01 (quinhentos e trinta e 

dois reais e um centavo), referente à custas e o valor correspondente a 

R$ 84,30 (oitenta e quatro reais e trinta centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 21 de 625



campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69 Nr: 196-35.1987.811.0004

 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: ESP. DE JOÃO WLADEMIRO MARTENETZ, Tatiana 

Martenetz Furin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU ROSSI FILHO, JOÃO ANTONIO DA 

COSTA, Leomar Trampusch, IZABEL MORAES COSTA, JOÃO ANTÔNIO 

MORAES COSTA, LÚCIA HELENA S. COSTA, PAULO SIMONATO, MANOEL 

DOMENE GASQUE, Antônio Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTENOR CAMILI PENTEADO - 

OAB:4095/PR, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, JOSÉ OLENIR GUIMARÃES - OAB:3.338-A/MT, JUAREZ 

ANTONIO ITALIANI - OAB:60973, Lídia Fátima de Melo Fernandes 

Rosa - OAB:MT 5.043, SILVIO BIROLLI FILHO - OAB:51513

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 408,50 (quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 351,80 (trezentos e cinquenta e um reais e 

oitenta centavos), referente à custas e o valor correspondente a R$ 56,70 

(cinquenta e seis reais e setenta centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101987 Nr: 6990-66.2010.811.0004

 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: Maria Piedade Miranda de Sá Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Daniel Oliveira do Carmo, Marcos José Zampieri, Cartório do 1º 

Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Milton Antônio Martini Fernandes- 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Edmar Rodrigues de Souza Júnior - 

OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - OAB:MT 

12.843, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDAS, para que efetuem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 559,43 (quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e 

três centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 295,44 (duzentos e 

noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referente à custas, 

e R$ 163,54 (cento e sessenta e três reais e cinquenta e quatro 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219802 Nr: 2703-50.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediuma Batista Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Gonçalves Ferreira 

da Costa - OAB:21.397/MT, Fernando Akiyoshi Moraes Hayashida - 

OAB:OAB/MT 11.758, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:MT 

8506-A, Paulo Vinicio Porto de Aquino - OAB:14.250-A, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 507,71 (quinhentos e sete reais e setenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e 

quarenta centavos), referente à custas, e R$ 130,86 (cento e trinta reais e 

oitenta e seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 229225 Nr: 8568-54.2016.811.0004

 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: José Batista de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, 

Paulo Vinicio Porto de Aquino - OAB:14.250-A, PEDRO HENRIQUE 

BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

254,46 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 138,20 (cento e trinta e oito reais e vinte 

centavos), referente à custas, e R$ 66,04 (sessenta e seis reais e quatro 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 50,22 

(cinquenta reais e vinte e dois centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18926 Nr: 136-08.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos, José Arnaldo Janssen 

Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Therezinha Lorini Fiorese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALADIER AGI - OAB:464

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 553,16 (quinhentos e cinquenta e três reais e dezesseis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 504,48 (quinhentos e quatro 

reais e quarenta e oito centavos), referente à custas e o valor 

correspondente a R$ 48,68 (quarenta e oito reais e sessenta e oito 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas, preencher os valores 

correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, sendo 

endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248066 Nr: 4927-24.2017.811.0004

 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: Larissa Nascimento Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Assim, AFASTO a preliminar de prescrição uma vez que não se 

busca cobrar diferenças anteriores à data de 01/09/2012. 13. Não 

havendo questões prejudiciais ou outra preliminar a ser analisada, DOU O 

FEITO POR SANEADO. 14. INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 15. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191466 Nr: 11356-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 507,71 (quinhentos e sete reais e setenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e 

quarenta centavos), referente à custas, e R$ 130,86 (cento e trinta reais e 

oitenta e seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 166163 Nr: 8535-06.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:MT 12.090-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 509,12 (quinhentos e nove reais e doze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 280,43 (duzentos e oitenta reais e quarenta e três 

centavos), referente à custas, e R$ 128,23 (cento e vinte e oito reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153894 Nr: 5352-61.2011.811.0004

 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: João Bosco Pereira de Oliveira, Marilene Liones Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Dalton Roberto Mariano da Silva, Juliano Vinicius Arruda de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 507,71 (quinhentos e sete reais e setenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e 

quarenta centavos), referente à custas, e R$ 130,86 (cento e trinta reais e 

oitenta e seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177814 Nr: 12091-79.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Ferreira de 

Melo - OAB:103.997, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 516,54 (quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta 

reais e quarenta centavos), referente à custas, e R$ 139,69 (cento e trinta 

e nove reais e sessenta e nove centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244164 Nr: 2190-48.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMM - Soluções Inteligentes Para Mercado 

Móvel do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, Ronaldo Dias Lopes Filho - OAB:OAB/SP 

185.371

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 508,93 (quinhentos e oito reais e noventa e três centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e 

quarenta centavos), referente à custas, e R$ 132,08 (cento e trinta e dois 

reais e oito centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 
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www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21817 Nr: 532-48.2001.811.0004

 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: Yolanda Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARINHO GOMES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 549,95 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e 

cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 502,25 (quinhentos e dois 

reais e vinte e cinco centavos), referente à custas e o valor 

correspondente a R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157997 Nr: 10529-06.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. A. de Carneiro - ME, Neurênio Alves Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Redecard S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA DE OLIVIERA 

ROHDEN NOGUEIRA - OAB:16235-B, Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Eduardo Augusto Penteado - OAB:8873

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 1.012,00 (hum mil e doze reais), a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 405,55 (quatrocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 

referente à custas, e R$ 506,00 (quinhentos e seis reais), referente a 

taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266436 Nr: 17028-93.2017.811.0004

 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:

 VISTOS.

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por CARLOS BARBOSA 

MENESES em desfavor de S.B.M. REPRESENTADO POR EMILIA LOPES 

BOLZAN, rebatendo os autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE 

RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 

código 257916, em apertada síntese, afirmando não ser devedor da 

quantia cobrada, conforme fatos e fundamentos lançados às folhas 04/06.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 3. Como se sabe, é cabível, através de Embargos, discutir sobre a 

existência e validade do crédito cobrando em ação de execução de titulo 

extrajudicial, ou seja, por esta via, o executado se protege da execução 

atacando-a, seja por aspectos viciados de seu procedimento, seja por 

defeitos do título apresentado, seja ainda sustentando a insubsistência do 

crédito afirmado pelo exequente.

4. Contudo, o caso Embargante se opôs contra CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE 

PRESTAR ALIMENTOS, pelo rito do artigo 528 do CPC/2015.

 5. Entretanto, para o rito processual acima descrito a defesa cabível é por 

meio de impugnação, conforme preceitua o artigo caput e § 1º do 

CPC/2015.

 6. Ou seja, em se tratando de procedimento de cumprimento de sentença, 

a medida apropriada para defesa do executado é o oferecimento de 

impugnação e não os embargos à execução.

 7. Deste modo, a oposição de embargos à execução, no caso em voga, 

revelou-se como erro grosseiro, sendo inadmissível e inaplicável o 

princípio da fungibilidade, pois existe meio de defesa próprio previsto em 

lei, o qual não foi utilizado.

 8. No caso em tela não há o que se falar em aplicação do princípio da 

fungibilidade recursal haja vista que o Embargante além de perder o prazo 

hábil para intentar sua defesa, fez escolha errônea de procedimento.

9. Nesse sentido:

APELAÇAO - EMBARGOS À EXECUÇAO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

ERRO GROSSEIRO - REJEIÇAO LIMINAR - Em se tratando de procedimento 

de cumprimento de sentença, a medida apropriada para defesa do 

executado é o oferecimento de impugnação e não os embargos à 

execução. A oposição de embargos à execução, no caso em voga, 

revelou-se como erro grosseiro, sendo inadmissível e inaplicável o 

princípio da fungibilidade. A parte recorrente, além de perder o prazo hábil 

para intentar sua defesa, fez escolha errônea de procedimento. (TJ-MG - 

AC: 10042150023275001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de 

Julgamento: 12/05/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2016)

10. Assim, a rejeição liminar dos embargos foi a medida que se impôs.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 25 de 625



DISPOSITIVO

11. Posto ISTO, REJEITO DE PLANO os presentes Embargos à 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS, fulcro no artigo 918, II do CPC, 

extinguindo-o sem resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC/2015.

12. Condenação o Embargante ao pagamento de custas processuais, as 

quais devem incidir sobre o valor da execução principal.

13. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se 

às baixas e anotações necessárias.

14. Translade-se cópia desta decisão para os autos em apenso - Cód. 

257916.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179231 Nr: 1246-51.2014.811.0004

 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: Lúcia Alves da Silva, Antônio Gouveia de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Domingues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 VISTOS.

1. Objetivando regularizar a marcha processual, uma vez que a citação se 

efetivou em 12.03.2015 e que o prazo de defesa escoou sem qualquer 

manifestação, conforme certificado às fls. 77 (26.05.2015), DECRETO A 

REVELIA do Requerido.

2. No entanto, percebe-se dos autos que o patrono do Requerido, embora 

não tenha feito nenhum pronunciamento anterior no feito, renunciou ao 

mandado supostamente outorgado pelo Requerido, em 15.12.2015 (fls. 

87), afirmando o desinteresse na causa sem, contudo, comprovar a 

comunicação ao Requerido.

3. Diante disso, INTIME-SE pessoalmente o Demandado para regularizar a 

sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Ato contínuo, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271276 Nr: 1798-74.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos de fls. 56/77, são 

tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente 

impugnação a contestação e documentos apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167280 Nr: 10038-62.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber Wesley Sousa Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fornecedora Hyundai Caoa do Brasil Ltda, 

Caoa Montadora de Veículos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allessandra Blosfeld Aguiar - 

OAB:16133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Lourenço Rodrigues 

Neto - OAB:150.586, Diego Sabatello Cozze - OAB:252.802

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que o exequente informou às fls. 

485/498, não cumpriu integralmente a decisão de fls. 480/481 e, nos 

termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o executado, 

via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida 

petição e documentos e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255888 Nr: 10163-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Martins, Espólio de Ariston Martins dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:14024/MT, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

comparecer na secretaria, no prazo máximo de 05 ( cinco) dias, para 

retirar o alvará expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278522 Nr: 6360-29.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Augusto Menegheti Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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$ 18,00, 

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.: 225301 Nr: 6074-22.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que os Embargos de Declaração de folhas 104/106, fora 

apresentado tempestivamente pela parte requerida.

Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, manifestar 

sobre os embargos de declaração de folhas 104/106, pelo prazo de cinco 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224623 Nr: 5689-74.2016.811.0004

 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: Valdecino Vieira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Alves da Silva, Antônio Gouveia de 

Moraes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 VISTOS.

1. Não havendo preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 
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produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155144 Nr: 6932-29.2011.811.0004

 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: Lucineide Dutra do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espólio de Celson Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 98 e, em cumprimento a decisão de fl. 97, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, via DJE, para que se manifeste no prazo 

de 30 dias, sob pena de extinção do feito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240683 Nr: 16792-78.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalpizzol & Cia Ltda, Rodrigo de Oliveira 

Almeida, Dallyla Bier Dalpizzol

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 46, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168093 Nr: 11064-95.2012.811.0004

 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, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Norte Comercio e Serviços de Produtos de 

Refrigeração Ltda, Antonio Lopes de Sousa, Marcos Roberto Cerqueira 

Rosa, Alfredo Julho dos Santos Coleho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onélia Francisca Guimarães 

- OAB:12.826/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a impugnação apresentada pelo 

executado Alfredo Julho dos Santos Coelho de Oliveira, conforme fls. 

108/123 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca de referida petição e documentos e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89355 Nr: 3240-90.2009.811.0004

 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, Antônio Carlos da Cruz, Edi Moreira da Silva, Marijhsson 

Moreira Pires, Clovis de Oliveira Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. EXPEÇA-SE Nobre Gestora alvará dos valores depositados às fls. 

129/132, via SICONDJ, em favor da parte exequente na conta disposta às 

fls. 138.

2. Ainda, DEFIRO o pedido de fls. 138-v no sentido de determinar a 

restrição do veículo em nome das partes executadas via sistema 

RENAJUD.

3. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247282 Nr: 4438-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NL Sentinello Materiais de Construção Ltda, 

Nilton César Sentinello, Micheli de Melo Sentinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSYO REZENDE 

BARCELOS, para devolução dos autos nº 4438-84.2017.811.0004, 

Protocolo 247282, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267950 Nr: 17973-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFLORESTADORA VALE DO ARAGUAIA 

LTDA, Emerson Luiz da Costa, KARINA DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HENRIQUE 

FAGUNDES MARQUES, para devolução dos autos nº 

17973-80.2017.811.0004, Protocolo 267950, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35170 Nr: 550-98.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Flora Cotton Comercial Ltda, Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ouro Branco Transportes Ltda, AMPA - 

Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão, Santa Flora 

Cotton Comercial Ltda, Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO BATISTA - 

OAB:167.091/SP, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MS/ 6.835, JOSÉ ANTÔNIO BATISTA - 

OAB:167.091/SP, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, 

MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT, Maria Lúcia Ferreira Teixeira 

- OAB:MT 3.662, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO DE 

OLIVEIRA DOLZAN, para devolução dos autos nº 550-98.2003.811.0004, 

Protocolo 35170, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275544 Nr: 4453-19.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFLORESTADORA VALE DO ARAGUAIA LTDA, 

Emerson Luiz da Costa, KARINA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Fagundes Marques - 

OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HENRIQUE 

FAGUNDES MARQUES, para devolução dos autos nº 

4453-19.2018.811.0004, Protocolo 275544, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267809 Nr: 17875-95.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NL Sentinello Materiais de Construção Ltda, Nilton César 

Sentinello, Micheli de Melo Sentinello, Luis Carlos de Castilho Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSYO REZENDE 

BARCELOS, para devolução dos autos nº 17875-95.2017.811.0004, 

Protocolo 267809, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171599 Nr: 4347-33.2013.811.0004

 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: Valdecir Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da neiva - OAB:41.399, Maria 

Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

4347-33.2013.811.0004, Protocolo 171599, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88577 Nr: 2487-36.2009.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMMS, IMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0, Raizza Adrielly Ferreira da Silva - OAB:20660/O MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAIZZA ADRIELLY 

FERREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

2487-36.2009.811.0004, Protocolo 88577, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279238 Nr: 6750-96.2018.811.0004

 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: Wolney Daniel dos Santos Vilete

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto ausente à 

demonstração de circunstância capaz de afirmar ser de titularidade do 

autor os valores bloqueados na conta de seu genitor.19.Tendo em vista a 

impossibilidade de conciliação das partes, CITE-SE a demandada para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de revelia (arts. 335, 336 e 344, todos do CPC/2015). 20.DEFIRO o 

parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais, 

devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês, com fundamento no art. 

98, §6º do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora o cumprimento da 

obrigação.21.CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária, a fim de apurar a possível venda de área 

pertencente à União. 22.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259647 Nr: 12637-95.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. Prado de Assis, Marcelo Prado de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

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

de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do embargante, via DJE, 

para manifestação sobre a impugnação de folhas 50/62, no prazo de 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 157127 Nr: 9458-66.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ênio José Basso, Ênio José Basso & Filhos 

Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodriges da 

Fonseca Filho - OAB:OAB/MT 5751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio José Basso Júnior - 

OAB:29644/SC, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 25, no prazo de 30 ( trinta) dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228666 Nr: 8163-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Batista Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a Exceção de pré-Executividade de folhas 380/384, 

no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2801 Nr: 1160-13.1996.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Gontijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Rosane de Fátima Gontijo Rocha - OAB:MT 

3233-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de imissão de posse, no valor de R$ 36,00 

(trinta e seis reais), 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.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181303 Nr: 3176-07.2014.811.0004

 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: Geneci Ferreira das Chagas, Vicente Alves das Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Administração de 

Mato Grosso, Estado de Mato Groso, Taiane Santos Chagas, HYAN ROSA 

CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA 

GOMES - OAB:9641/B

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que o perito nomeado nos autos, Dr. 

Pablo Theodoro B. Brito, agendou perícia para o dia 11/07/2018, às 10:00 

horas, em seu consultório médico, localizado na Rua Presidente Vargas, 

802, Bairro Centro, nesta cidade de Barra do Garças/MT, impulsiono os 

presentes autos para intimar o autor, via DJE, acerca de referida data, 

bem como informar que deverá comparecer portando todos os exames, 

procedimentos e documentos que possui para a realização de referida 

perícia.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177173 Nr: 11354-76.2013.811.0004

 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: Anália Ferreira Ramos

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca do retorno dos autos da 

instância superior e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170428 Nr: 2787-56.2013.811.0004

 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: Medbarra Serviços Hospitalares Ltda, Antônio Bueno 

Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV Informática Nordeste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Urbano Vitalino de Melo 

Neto - OAB:17.700- PE

 Vistos.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que as partes requereram a produção de prova testemunhal. 

(fls.466 e 482)

3. Diante disso, 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.

4. DEFIRO o pedido de fls.468/469 e, por conseguinte, DETERMINO que 

seja procedida as anotações do referido patrono junto ao Sistema Apolo, 

para fins de publicações e intimações.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193058 Nr: 12410-13.2014.811.0004

 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: Nilvânia Rodrigues Noleto Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Marcelo 

Chiavagatti Francisquelli, Secretário Municipal de Administração

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:OAB/MT7255, Maykon Pereira Araujo - OAB:MT 20068/O

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que o perito nomeado nos autos, Dr. 

Pablo Theodoro B. Brito, agendou perícia para o dia 11/07/2018, às 10:00 

horas, em seu consultório médico, localizado na Rua Presidente Vargas, 

802, Bairro Centro, nesta cidade de Barra do Garças/MT, impulsiono os 

presentes autos para intimar as partes, via DJE, acerca de referida data. 

A parte autora deverá comparecer portando todos os exames, 

procedimentos e documentos que possui para a realização de referida 

perícia.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277669 Nr: 5868-37.2018.811.0004

 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: PMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 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 15hrs30min 

(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.: 271778 Nr: 2142-55.2018.811.0004

 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: Mayra Silva Jacomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivan Rego da Silva, Vanuza Pereira dos 

Santos, Karen Ramos Maracaípes, Sanderson Bernardes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação Anulatória de Escritura Pública proposta por MAYRA 

SILVA JACOMINI em face de VANUZA PEREIRA DOS SANTOS, 

SANDERSON BERNARDES SANTOS E KAREN RAMOS MARACAIPES.

2. Analisando os autos, verifico que às fls. 64/66 fora recebida a emenda 

da inicial, após a requerente proceder à inclusão no polo passivo da 
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demanda, os rés: VANUZA PEREIRA DOS SANTOS, SANDERSON 

BERNARDES SANTOS E KAREN RAMOS MARACAIPES e, EXCLUIR o 

Cartório de Registro. Além disso, foi indeferido o pedido de tutela de 

urgência, determinado a averbação da presente ação nas matrículas de nº 

44.121 e nº 50.652 e, designada audiência de conciliação.

 3. Na audiência de conciliação constatou-se, conforme fls. 82/83, a 

presença do advogado da requerente e do Sr. Valdivan Rego da Silva 

(Tabelião Oficial), que chegaram ao acordo que em síntese, reconhecem a 

boa fé do tabelião ao proceder à elaboração das escrituras públicas de 

compra e venda (fls. 29/32).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Em que pese à audiência realizada, o Cartório de Registro foi excluído 

do polo passivo da demanda, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva. 

Além disso, fora ressaltado em decisão de fls. 61-v: “O Cartório de 

Registro não possui legitimidade para responder a ação de anulação de 

registro decorrente de falha na prestação dos serviços, porquanto 

desprovido de personalidade jurídica e judiciária. Assim, deverá ser 

excluído da lide.”.

6. Quanto aos requeridos, verifica-se que somente o Sr. SANDERSON 

BERNARDES SANTOS fora citado/intimado. Assim, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, a fim 

proceder à citação das demais requeridas.

 7. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207474 Nr: 8012-86.2015.811.0004

 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: Genevaldo Brito de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Adriana Schaerfer da 

Silva - OAB:MT 14.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA - INSS - OAB:

 FIXO os honorários médicos periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), 

com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça.4.Poderá haver o adiantamento de despesas iniciais 

do perito, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), caso 

demonstre, comprovadamente, a necessidade de tal adiantamento para a 

satisfação das despesas decorrentes do encargo recebido, nos termos 

do art. 7º, da Resolução nº. 127/2011 do Conselho Nacional de 

Justiça.5.FACULTO às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistentes técnicos, nos termos do art. 465, §1°, II, do 

CPC.6.INTIME-SE pessoalmente o médico da nomeação, 

independentemente de compromisso legal, nos termos do art. 466, do CPC, 

bem como, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada 

para o ato com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Conste no 

mandado as advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 68/08 

CGJ-MT.7.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.8.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram o 

que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita, EXPEDINDO-SE a certidão em favor do perito médico 

em seguida (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 CGJ-MT).9.Por fim, 

INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

manifestar-se acerca da comprovação da implantação do benefício 

previdenciário nº6151916445, juntado pelo requerido em fls.117, conforme 

disposto no art.437, §1º, do CPC.10.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245739 Nr: 3387-38.2017.811.0004

 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: LLdCN, FBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 VISTOS.

1. OUÇA-SE o Ministério Público, pelo prazo legal, com fulcro no art. 178, II, 

do CPC/2015.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244038 Nr: 2087-41.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAL, TAFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217594 Nr: 1388-84.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS, LSF, Diane Sciascia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivomar Vicente Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 VISTOS.

 1. Às fls. 62/67 a parte executada alega a prescrição do débito alimentar, 

requer o apensamento ao processo de Cód. 212858 e manifesta-se 

acerca da representação processual dos exequentes.

 2. Após, o Ministério Público requer que seja aberta vista dos autos aos 

exequentes, a fim de que se manifestem sobre as alegações do 

executado. Empós, pugna por nova vista dos autos.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Verifico que há irregularidade de representação processual passível de 

correção. Assim, DETERMINO seja acostada aos autos, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, instrumento de mandato em nome da exequente Caroline 

Sciascia Fontes, tendo em vista que já atingira a maioridade civil.

 5. E quanto ao menor, Leandro Sciascia Fontes, DETERMINO seja juntado 

instrumento de mandato conferido ao advogado para representa-lo, 

devendo para o ato ser assistido por sua genitora, conforme art. 71 e art. 

103, ambos do CPC/2015.

6. Em ato contínuo, deverão os exequentes, se manifestar no mesmo 

prazo acerca das alegações do executado às fls. 62/67.

7. Ademais, em consulta junto ao Sistema Apolo, constato a existência do 

processo de nº 11151-46.2015.811.0004 (Cód. 212858), em trâmite nesta 

Vara, com as mesmas partes desta ação. Assim, DETERMINO o 

apensamento destes autos, ao processo de Cód. 212858, a fim de se 

verificar eventual conexão.

8. Cumpridas as determinações, ABRA-SE vistas ao Ministério Público, 

com fulcro no art.179, I, ambos do CPC/2015.

9. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216642 Nr: 831-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Ribeiro Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Ribeiro Valadão, Aline Viana da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 
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Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 21.Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação de crédito nestes 

autos, conforme requerido às fls. 44/48, ante a perda do objeto da 

habilitação pelo cumprimento do acordo de vontades realizado nos autos 

de cód. 211594.22.INDEFIRO o pedido de nomeação de inventariante da 

Sra. Aline Viana da Costa. Ademais e, por conseguinte, DETERMINO a 

exclusão da requerida ALINE VIANA DA COSTA frente a sua ilegitimidade 

para figurar no polo da demanda por lhe faltar interesse processual, 

conforme já reconhecido na sentença proferida nos autos de cód. 

219756, transitada em julgado. 23.Assim, INTIME-SE a inventariante para 

incluir no polo passivo da ação o Sr. Wilson Alves Valadão, genitor do de 

cujus, devendo qualificá-lo, com indicação dos dados necessários para os 

fins de citação, conforme estabelece o art. 319, II, do 

CPC/2015.24.Juntada a manifestação da inventariante, voltem-me 

conclusos para análise.25. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271406 Nr: 1898-29.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEAdS, HLdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 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 15hrs00min 

(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.: 280357 Nr: 7395-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOdSN, MRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015.

2. CONCEDO o parcelamento das custas processuais em 5 (cinco) 

parcelas mensais iguais, conforme pedido de fl. 22, em acordo com o §6, 

do artigo 98 do CPC/2015.

3. Com a alteração do art. 226, §6º, da Constituição Federal pela EC 66/10, 

o lapso temporal de 02 anos de separação não é mais exigido para a 

dissolução do casamento.

4. Assim, havendo interesses de menores no feito, COLHA-SE o parecer 

ministerial e, após, voltem-me conclusos para sentença.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163857 Nr: 5536-80.2012.811.0004

 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: Carlos Augusto Aguiar Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jadir Fernandes Moreira, Maria 

Zilma Caldeira Duarte Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.DEFIRO o pedido de fls. 89 no intuito de ser produzida prova oral 

consistente na OITIVA DE TESTEMUNHAS, com o intuito de aferir qual é 

lapso temporal que o autor se encontra exercendo a posse do imóvel 

usucapiendo. 15. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 

02 DE AGOSTO DE 2018, às 14hs30min (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).16. 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).17. 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).18. CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública.19.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190162 Nr: 10407-85.2014.811.0004

 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: Higgor João da Cunha Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilermando Vilela Garcia Filho, Espólio de 

Ernanne de Souza Carvalho, Marco Aurélio Miranda Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 VISTOS.

1. Sobre a petição e documentos juntados às folhas 137/189, ouçam-se 

os Requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20122 Nr: 600-32.2000.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL DO CENTRO OESTE

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 322,36 (trezentos e vinte e dois reais e trinta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 292,66 (duzentos e noventa e 

dois reais e sessenta e seis centavos), referente à custas e o valor 

correspondente a R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 
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campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94782 Nr: 8546-40.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Freitas Santos & Cia Ltda, Luiz Carlos de 

Carvalho, Sueli Freitas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 508,93 (quinhentos e oito reais e noventa e três centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e 

quarenta centavos), referente à custas, e R$ 132,08 (cento e trinta e dois 

reais e oito centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196899 Nr: 1766-74.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camastra Comercio Administração e 

Participações Ltda, Daniela Corti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199204/SP, LEONARDO CARVALHO DA MOTA - 

OAB:13302-A/MT, MARCIA DANIELA LADEIRA CAVALCANTE - 

OAB:141.229 SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 508,93 (quinhentos e oito reais e noventa e três centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e 

quarenta centavos), referente à custas, e R$ 132,08 (cento e trinta e dois 

reais e oito centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265076 Nr: 16218-21.2017.811.0004

 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: Altino José Neres Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Oliveira da Silva, Teresa Cristina Iglesias 

Alves Pereira, Eliel Gualberto Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 1.599,55 (hum mil quinhentos e noventa e nove reais 

e cinquenta e cinco centavos), referente à custas, e R$ 1.700,00 (hum mil 

e setecentos reais), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255098 Nr: 9664-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio de Veículos & Peças 

Ltda, Adauto Freitas Costa Filho, Breno Miranda de Freitas, Ana Paula 

Nascimento Freitas, Nildaci Miranda de Freitas, Maria Aparecida Rosa da 

Silva Gawski, Luiz Paulo Gawski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 
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18,00 (dezoito 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 Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 52186 Nr: 1569-71.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Carelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 CÓDIGO 52186

Vistos.

Cumpra-se a determinação de fls. 126, cuja conta bancária pode ser 

verificada às fls. 116.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252475 Nr: 7964-59.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thifany Mirelly de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fárima Ramos - 

Def. Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SOUZA SOBRINHO - 

OAB:22968/0

 Vistos.

Trata-se de ação de exoneração de alimentos em que a demandada 

concordou com a exoneração pretendida pelo autor. Sendo a demandada 

maior e capaz, chancelo a tratativa entre as partes para extinguir o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487 do Código de 

Processo Civil.

 Sem honorários. Eventuais custas pela justiça gratuita.

Oficie-se a BarraPrev, determinando-se que deixe de efetuar descontos 

no benefício do autor.

Cumpra-se com urgência.

Transitando em julgado, com as providências de costume, remetam-se os 

autos ao arquivo.

Nada mais a constar, encerro o presente termo com a assinatura dos 

presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198004 Nr: 2487-26.2015.811.0004

 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: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado, Agência de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, 

Serasa S/A - Centralização de Serviços dos Bancos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, CRISTIANA ESPÍRITO SANTO 

RODRIGUES - OAB:6.004/MT, EMERSON ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:6387/MT, Luara Santana Henry - OAB:282156/SP

 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 dos 

Embargos de Declaração de fls. 155, interposto por SERASA S.A, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269876 Nr: 931-81.2018.811.0004

 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: Itaú Unibanco Veículos Administradora de Cons´rocios 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

complementar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

efetuar o pagamento, no valor de R$18,00 (dezoito 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.: 277891 Nr: 5991-35.2018.811.0004

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

complementar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

efetuar o pagamento, no valor de R$18,00 (dezoito 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.: 230867 Nr: 9668-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$18,00 (dezoito 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.: 242806 Nr: 1267-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcolino R. O. S. E., Marcolino Rainerio Oliveira dos 

Santos, José Francisco Pozzobon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Pozzobon, Marcolino R. O. S. 

E.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - 

OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 
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efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

18,00 (dezoito 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.: 200824 Nr: 4280-97.2015.811.0004

 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: Ricardo Miranda de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT Global Village Telecon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Varjão Alves - 

OAB:6.496/MT, FELIPE HASSON - OAB:17727/A, Marcos Alexandre 

Schoffen - OAB:10657/MT

 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 

de fls. 155, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270709 Nr: 1470-47.2018.811.0004

 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): Guiomar Ruwer

 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 para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 80, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220309 Nr: 3014-41.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA BORGES - ME, Luiz Paulo 

Carloni Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 106, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241717 Nr: 470-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Antônio 

Carlos Bortolaia, Maria Vicentina Raggiotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 116, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172019 Nr: 4841-92.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de Magalhães

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arísio Monteiro de Magalhães 

- OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, 

Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes EXEQUENTE e EXECUTADO, para que 

efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 204,24 (duzentos e quatro reais e vinte e 

quatro centavos), a que foram condenados nos termos da r. Sentença, 

SENDO ESSE VALOR PARA CADA PARTE. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 138,20 (cento e trinta e oito reais e vinte 

centavos), referente à custas, e R$ 66,04 (sessenta e seis reais e quatro 

centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63923 Nr: 6916-51.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINA GOMES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDÉSIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marissol Gomes Pereira - 

OAB:20040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 343,12 (trezentos e quarenta e três reais e doze centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 140,45 (cento e quarenta reais e quarenta e 

cinco centavos), referente à custas, e R$ 152,45 (cento e cinquenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 50,22 (cinquenta reais e vinte e dois centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 
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custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63923 Nr: 6916-51.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINA GOMES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDÉSIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marissol Gomes Pereira - 

OAB:20040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EUDÉSIO ALVES PEREIRA, Rg: 001.594, 

Filiação: João Pereira Leite e Rosana Alves Pereira, data de nascimento: 

11/03/1963, brasileiro(a), natural de Patuvi-MT, convivente, operador de 

máquinas. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 343,12 (Trezentos e quarenta e tres reais e 

doze centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 28 de junho de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206387 Nr: 7381-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

Larissa Limongi de Freitas Elerate, Adalto de Freitas Filho, Adalto Limongi 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486/B

 Assim, indefiro o pedido de fls. 85/97. Expeça-se, em favor do exequente, 

o competente alvará de levantamento dos valores bloqueados, intimando-o 

para informar conta para levantamento.Intime-se o exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito nos 

autos.Intimem-se. Cumpra-se expedindo alvará, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189468 Nr: 9871-74.2014.811.0004

 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: EVU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, ISABELLE DE BAPTISTA - OAB:19.065, KATIA 

GOBATT CALÇA - OAB:13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 

18476, PAULA GRAZIANE DELMONDES - OAB:17744, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandra Negri - OAB:MT 

18472-B, Thaisa Maira Rodrigues Held - OAB:14478/MT, Valdeir 

Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 VISTOS.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

partilha de bens, regularização de guarda e alimentos, ajuizada por Edson 

Valdemir Ueker, em face de Deuzenice Pereira dos Santos, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

As fls. 122/124, o feito fora julgado procedente para reconhecer a 

existência e dissolução da união estável das partes, determinando a 

partilha de todos os bens adquiridos na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada parte.

As fls. 138 consta certidão em que há dúvida com relação a partilha de 

bens, tendo em vista que o imóvel adquirido é financiado junto à Caixa 

Econômica Federal, e ainda não fora integralmente quitado.

Assim, necessário se faz a intimação pessoal das partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestarem acerca da partilha.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247339 Nr: 4478-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Belarmino da Silva, Marcio Alves 

Satides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO ALVES SATIDES, Filiação: 

Marizete de Oliveira Satides e José Alves Satides, data de nascimento: 

19/12/1978, brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, solteiro(a), mecânico. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado nos artigos 155, § 4º, inc. I e IV do CP

Despacho: DecisãoAutos 247339 1)Cite-se por edital conforme requerido 

pelo Ministério Público, em parecer de fl.120, o réu Márcio Alves Satides. 

2)Designo instrução e julgamento para o réu Aparecido Belarmino da Silva 

para o dia 21 de agosto de 2018, às 12h (horário de Mato 

Grosso).3)Expeça-se precatória para oitiva das testemunhas Carlos 

Roberto Arbués Pereira e Edimilson de Sousa Santos, ambos policiais 

militares do Estado de Goiás (fl. 04);4)Intimem-se as testemunhas José 

dos Reis de Santana e Aldenor Alves da Silva (fl.04).Barra do Garças, 

23.02.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz 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, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 28 de junho de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160009 Nr: 409-64.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Vilarinho Bonfim, José Coelho 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 35 de 625



Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ COELHO DE ALMEIDA, Cpf: 

70564825115, Rg: 15264190, Filiação: Inacio Rocha de Almeida e de 

Vitoria Coelho Chaves, data de nascimento: 27/04/1982, brasileiro(a), 

natural de São Felix do Araguaia-MT, solteiro(a), vendedor, Telefone 

9242-5631. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no artigo 171 caput, CP

Despacho: Termo de AssentadaAutos de cód. 160009Em 09.03.2018, às 

14h30, na sala de audiência, presente o MM Juiz de Direito Douglas 

Bernardes Romão, Ausente justificadamente o Promotor de Justiça. 

Presente o réu Carlos Eduardo Vilarinho Bonfim. Após o MM Juiz decidiu: 

“1. Diante da petição de fl. 102 cite-se o edital José Coelho de Almeida. 2. 

Mantenho o recebimento da denúncia em face do réu Carlos Eduardo 

Vilarinho Bonfim. 3. Designo instrução e julgamento para o dia 23.08.2018 

às 12h30min (MT). 4. Intime-se as testemunhas de acusação (fl.04) e de 

defesa (fl.92v), sai o réu Carlos Eduardo Vilarinho Bonfim intimado.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 28 de junho de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254469 Nr: 9254-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Santos de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Decisão

Autos de cód. 254469

1. Diante ofício n°083/2018/GCBG/POLITEC, fls.185/186, vistas ao 

Ministério Público para requerer o que entender de direito.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças, 28.06.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 104072 Nr: 9074-40.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Brito de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Decisão

Autos de cód. 254469

1. Diante ofício n°083/2018/GCBG/POLITEC, fls.185/186, vistas ao 

Ministério Público para requerer o que entender de direito.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças, 28.06.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 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:

 3.Dispositivoa)Condeno o acusado Rodrigo de Paula Veiga pelo crime 

tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do CP, à pena de 02 (dois) anos de 

reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, 

sendo uma prestação pecuniária (art. 43, inc. I, c/c art. 45, § 1º, ambos do 

CP), no montante de um salário mínimo, nos termos do art. 45, § 1º, CP, por 

ausência de prova de signos presuntivos de suficiência econômica 

(sendo o valor destinado para fins da Res. 154/CNJ), e a outra, 

consistente em limitação de final de semana, consistente na obrigação de 

frequência ao Projeto de Extensão 2017 das Faculdades Univar, todos os 

sábados às 13h, Sala nº. 305, devendo comparecer no local munido dos 

documentos pessoais e se apresentar à Psicóloga Denise, com direito de 

recorrer em liberdade;b)Condeno o acusado Alex Aires Vieira pelo crime 

tipíficado no 155, § 4º, inciso IV, do CP, à pena de 03 (três) anos e 08 

(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, vedada a substituição 

e a suspensão condicional da pena, sem direito de recorrer em 

liberdade;c)Condeno os denunciados Alex Aires Vieira e Rodrigo de Paula 

Veiga em 10 (dez) dias-multa no importe de 1/30 do salário mínimo o 

dia-multa;d)Expeça-se guia provisória quanto ao acusado Alex Aires 

Vieira, a ser encartada no executivo de pena de cód. 45805;e)Defiro a 

gratuidade (Lei 1.060/50);f)Na intimação dos réus quanto à sentença, seja 

cumprido art. 1.421/CNCGJ-TJMT;g)Destruam-se os seguintes objetos 

relacionados à fl. 13: 01 (uma) cueca de cor azul e 01 (uma) bermuda de 

cor salmão.h)Quanto à bicicleta relacionada à fl. 13, não sendo reclamada 

em 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado desta, proceda-se 

na forma do art. 123, do CPP;i)Intime-se a vítima, na forma do art. 201, § 

2º, do CPP; j)Intime-se o Ministério Público;k)Após o trânsito em julgado, 

comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, inciso III, da CF, e 

expeça-se guia de execução penal e, após, arquive-se.Barra do 

Garças/MT, 28.6.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277106 Nr: 5477-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Carrijo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S CORBELINO - OAB:5037

 Decisão

Autos de cód. 277106

1. Trata-se de executivo de pena no qual o reeducando Walter Carrijo 

Ferreira, nascido em 31.07.1979, cumpre pena em regime aberto, 

ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fl. 02: art. 217-A, caput, do Código Penal. Fato ocorrido em 

03.2014, com sentença condenatória em 03.04.2018. Pena fixada em 10 

(dez) anos, quanto ao art. 217-A, do CP; com fixação de regime fechado, 

com trânsito em julgado para o Ministério Público em 10.04.2018.

 Às fls. 24/V, a defesa postula autorização de mudança do reeducando 

para a comarca de Canarana/MT, uma vez que o mesmo conseguiu 

emprego de entregador na empresa JC SIMON SUPERMERCADO 

EIRELLE-ME, na referida cidade, tendo o advogado anexado junto a 

petição uma cópia de comprovante de endereço em Canarana/MT e cópia 

do contrato de trabalho supra mencionado.

 Diante disso defiro o pedido de fls. 24/26v, determinando a remessa dos 

autos à comarca de Canarana/MT.

2. Dispositivos:

a) Remeta-se os autos à comarca de Canarana-MT para fins de 

fiscalização do regular cumprimento das medidas pré-estabelecidas.

b) Oficie-se a central de monitoração sobre a mudança de endereço do 

reeducando.

c) Intimem-se.

d) Cumpra-se.

Barra do Garças, 26.06.18

Douglas Bernardes Romão
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 246228 Nr: 3671-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

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

MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo César de Sousa Guirra

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fillipe de Freitas Arantes - 

OAB:, Raphael de Freitas Arantes - OAB:11039-MT, Wmarley Lopes 

Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Autos nº 246228

1. Em fls. 68 o Ministério Público manifestou pela não homologação do 

Laudo de Exame de Insanidade Mental de fls. 62/66. Logo, a defesa 

apresentou decisão requerendo ao contrário, pleiteando a homologação 

do laudo pericial.

2. Antes da homologação do laudo, os atos instrutórios são possíveis 

quando a fonte de prova é perecível ou transeunte.

3. Assim, acolho parcialmente o pedido do Ministério Público designando, 

em vez do interrogatório, inspeção judicial, nos termos do art. 481 do 

Código de Processo Civil/2015, por analogia permitida pelo art. 3° do 

Código de Processo Penal, devendo o réu ser apresentado na sala de 

audiência da 1° Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT no dia 

16.07.2018 às 13h:00min (MT).

4. Reputo não presentes as hipóteses do art. 483 do Código de Processo 

Civil, dado que rotineiramente o réu tem sido encaminhado à Cuiabá-MT.

 5. Intimem-se as partes.

6. Intimem-se o advogado(a) pelo DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175813 Nr: 9648-58.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilkinson Evilásio Sales Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 Termo de Assentada

Autos de cód. 175813

Em 07.03.2018, às 15h00, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, ausente justificadamente o Promotor de 

Justiça. Presente o Advogado constituído Henrique Fagundes Marques, 

OAB nº17113. Presente o réu. Em seguida o MM Juiz decidiu: “1. Vistas ao 

Ministério Público, quanto a certidão de fl. 163, fl. 165 e fl. 167, quanto as 

testemunhas não encontradas. 2. Designo oitiva de Bernuino Pereira Costa 

Filho, Aline de Sousa Xavier, Arthur Guimarães e Sd. PM Amorim para o 

dia 21.08.2018 às 12h30min(MT). 3. Saem Bernuino Pereira Costa Filho, 

Aline de Sousa Xavier, o réu e a defesa técnica intimados. 4. Requisite-se 

a testemunha militar.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

________________________________

Henrique Fagundes Marques

 Advogado OAB nº17113

________________________________

Bernuino Pereira Costa Filho

Testemunha

_______________________________

Aline de Sousa Xavier

Testemunha

_________________________________

Wilkinson Evilásio Sales Lourenço

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9203 Nr: 2284-94.1997.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coalideg Carlos dos Santos, Coldevan Carlos 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - 

OAB:8.954

 Decisão

Autos de cód. 9203

 1. Considerando que o Ofício nº 467/2018, expedido pela Diretoria Do 

Foro desta Comarca, que cedeu o Plenário do Júri para a Justiça Eleitoral 

durante todo o mês de setembro do corrente ano, restou prejudicada a 

realização da sessão de Júri, pelo que redesigno a sessão para a data de 

03.12.2018:, às 07hrs30min (MT).

2. Deste modo, designo sorteio dos jurados, para a temporada de 

dezembro, para a data de 12.11.2018, às 13hrs30min (MT).

3. Intimem-se.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças, 28.06.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 53773 Nr: 2138-72.2005.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tontin dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Decisão

Autos de cód. 53773

 1. Considerando que o Ofício nº 467/2018, expedido pela Diretoria Do 

Foro desta Comarca, que cedeu o Plenário do Júri para a Justiça Eleitoral 

durante todo o mês de setembro do corrente ano, restou prejudicada a 

realização da sessão de Júri, pelo que redesigno a sessão para a data de 

04.12.2018:, às 07hrs30min (MT).

2. Deste modo, designo sorteio dos jurados, para a temporada de 

dezembro, para a data de 12.11.2018, às 13hrs30min (MT).

3. Intimem-se.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças, 28.06.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 95325 Nr: 229-19.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Fernandes Amélio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANIO AMÉLIO MARQUES 

- OAB:293.188

 1. Certifique-se o trânsito em julgado.

2. Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 104072 Nr: 9074-40.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Brito de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Decisão Autos 104072 3. Dispositivos a) Tratando-se de 02.07.2018 de 

ponto facultativo, expeça-se alvará de autorização, devendo ser entregue 

ao gestor judiciário plantonista para dar fiel cumprimento na respectiva 
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data. b) Intime-se o reeducando para dar fiel cumprimento as condições 

determinadas. c) Elabore-se novo cálculo de pena, com data base em 

02.07.2018, alterando o regime para semiaberto. d) Desentranhe-se 

documentos de fl. 545, encartando-a nos autos de código 267674/1°V. 

criminal. e) Requisite-se informações acerca das alegações do 

reeducando à Direção da Cadeia Pública de Barra do Garças – MT. f) 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 28.06.2018 Douglas Bernardes 

Romão Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 279954 Nr: 7181-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 Autos n. 7181-33.2018.811.0004 – Cód. 279954

Vistos.

Defiro a r. cota ministerial.

Proceda-se com o estudo social e psicológico da vítima, do agressor, bem 

como dos filhos, pela equipe multidisciplinar deste Juízo, fixando, desde já, 

prazo de 10 (dez) dias para entrega dos relatórios.

No mais, defiro o pedido de entrada temporária na residência, com a 

finalidade de retirada de pertences e objetos pessoais, devendo o ato ser 

acompanhado por Oficial de Justiça, o qual deverá fazer relatório 

circunstanciado.

Determino que a diligência seja acompanhada pelos Policiais Militares 

integrantes da Patrulha Rede de Frente. Requisite-se.

Sem prejuízo, intime-se a procuradora peticionante, a fim de juntar aos 

autos, os documentos descritos na petição, no prazo de 5 (cinco) dias.

Oficie-se, ainda, à Autoridade Policial competente, com o intuito de 

proceder à oitiva da filha do casal, Mônia Daiana Soares Leles. Caso tal 

diligência já tenha sido tomada, para que encaminhe cópia das 

declarações, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, busque-se informações junto ao CEJUSC desta comarca, acerca 

da realização de audiência de conciliação/mediação entre as partes, 

designada para o dia 26.06.2018, juntando-se ao presente feito, a ata da 

solenidade.

 Com a juntada dos documentos requeridos, abra-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se com a máxima urgência.

Barra do Garças/MT, 27 de junho de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 278760 Nr: 6458-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Ferraz de Olanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Luiz Penariol - 

OAB:94.702/SP, Juliana Paula Penariol - OAB:307.309/SP

 Vistos.

Considerando a Portaria nº. 841/2018, disponibilizada no DJe em 

28.06.2018, que decretou ponto facultativo no dia 02.07.2018, em razão 

da Copa do Mundo FIFA 2018, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 05.07.2018, às 13:45 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 271363 Nr: 1867-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Firmino de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxuel Valadão Andrade - 

OAB:17296

 .Consoante o que dispõe os artigos 118 e 120 do Código de Processo 

Penal, as coisas apreendidas não serão restituídas antes do trânsito em 

julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo, não podendo 

existir dúvidas quanto ao direito do requerente para a efetivação da 

restituição dos documentos e objetos pessoais.Compulsando os autos, 

verifico que inexiste interesse processual nos documentos pessoais e 

objetos.Da mesma forma é o entendimento do Tribunal pátrio: 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO DE BENS. 

1.Conforme estabelecem os arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, 

a restituição de bens apreendidos depende do fato de não interessarem 

ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles 

reivindicado. 2. Agravo regimental desprovido (8260 DF 2011/0008178-6, 

Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 

31/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 

26/09/2011).Assim, entendo que não há necessidade de manter os 

documentos e objetos de uso pessoal, vez que não restou demonstrado 

que os mesmos foram utilizados na prática do crime, razão pela qual 

DEFIRO o pedido de restituição, nos termos do artigo 118 do Código de 

Processo Penal. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 168955 Nr: 892-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Todavia, na época dos fatos o réu, tinha menos de 21 (vinte e um) anos 

impondo-se, neste caso a redução pela metade dos prazos da prescrição, 

conforme disposição do art. 115 do CP.Art. 115 - São reduzidos de 

metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do 

crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 

70 (setenta) anos.Assim, diante da redução pela metade do prazo 

prescricional do art. 115, a prescrição antecipada do delito opera em 02 

(dois) anos.Assim, da data do recebimento da denúncia (03/12/2013) até a 

suspensão do feito crime (08/09/2015), e da data em que o processo 

voltou a transitar (18/02/2016) até a presente data, já decorreu mais de 02 

(dois) anos, sem que houvesse outras causas suspensivas ou 

interruptivas do feito.Destarte, o prazo da prescrição antecipada, no 

presente caso, é de 02 (dois) anos, em consonância com os art. 109 e art. 

115, todos do CP, inexistindo quaisquer causas interruptivas ou 

suspensivas dos mesmos até a presente data.Assim, necessário se faz o 

reconhecimento, como de fato reconheço, da prescrição antecipada da 

pretensão punitiva, e a consequente extinção da punibilidade dos delitos 

capitulados no art. 155, caput, do Código Penal, atribuídos ao denunciado 

FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA nos termos do art. 107, IV, c/c 

o art. 109, V, e art. 115, todos do CP.P.R.I.C.Transitada em julgada, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Barra do Garças/MT, 05 

de fevereiro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 181558 Nr: 3398-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Everaldo Bossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Autos n. 3398-72.2014.811.0004 – Cód.: 181558

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 
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Alessandro Everaldo Bossi, dando-o como incurso no artigo 241, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, supostamente ocorrido no dia 

28.06.2007.

A denúncia foi recebida em 14.12.2011 (fls. 659/660).

É o necessário.

Decido

Verifica-se que o delito descrito no artigo 241, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a redação dada pela Lei nº. 10.764/2003, possuía pena 

de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão e multa.

Nos termos do artigo 107, do Código Penal, extingue-se a punibilidade:

Art. 107 – extingue-se a punibilidade:

(...)

 IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Observando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, é forçoso 

reconhecer que, ao réu seria aplicada a pena no mínimo, não sendo 

superior a 2 (dois) anos de reclusão.

Logo, no presente caso, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos 

termos do inciso V do artigo 109 do Código Penal.

Da data do recebimento da denúncia (14.12.2011), até a presente data, 

constata-se lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, período em que 

não houve causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, 

fazendo-se necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão 

punitiva do delito.

Pelo exposto, nos termos do artigo 109, inciso V, e artigo 107, inciso IV, 

ambos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e 

decreto a extinção da punibilidade do crime previsto no artigo 241, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuído ao denunciado 

Alessandro Everaldo Bossi.

P.R.I.

Transitada em julgada, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de junho de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEANDER BRITO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 13/08/2018 Hora: 17:00 (Horario de Cuiaba) , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011440-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR DUARTE BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

1. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída 

mediante o manejo de ação autônoma de impugnação, o que não ocorreu 

no caso em análise, porquanto busca a parte, ora executada, anular o 

julgado por meio de simples petição, isto é, em sede processual totalmente 

inadequada e de maneira absolutamente imprópria. É importante destacar, 

que a sentença com transito em julgado se reveste, em nosso sistema 

jurídico, do instituto da “res judicata”, que constitui atributo específico da 

jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que tipifica os efeitos 

emergentes do ato sentencial, ou seja, torna-se indiscutível e imutável, 

consoante se infere da leitura do art. 502 do CPC. 2. Com efeito, a coisa 

julgada, recebe da Carta Magna de 1988 especial proteção destinada a 

preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados tantos pelos 

Juízes quanto pelos Tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, 

de estabilidade, de segurança para as relações jurídicas e de paz social. 

3. Deveras, no caso vertente ocorreu o trânsito em julgado da sentença 

de mérito, ocasião em que compreendo não mais se justificar a alegação 

de nulidade de citação, que deverá ser realizada mediante a interposição 

de ação própria. 4. Diante deste quadro é possível concluir que os pedidos 

do executada, não merece guarida, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

nulidade de citação, o que faço com esteio nas disposições contidas no 

art. 502 do CPC c/c art. 5, XXVI da CF. 5. Por outro lado, em atendimento 

às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 03/05/2018 de lavra do 

CNJ, 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. 6. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA RONDON PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 14/08/2018 Hora: 13:40 (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: 8011685-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ALVES NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se 

a tutela provisória de urgência outrora concedido foi devidamente 

cumprida. Após, conclusos. 2.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. S. MOREIRA & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RODRIGO CORBUCCI - MT0015002A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 14/08/2018 Hora: 14:20 (Horario de Cuiaba) , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo
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 Cod. Proc.: 265919 Nr: 16732-71.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Rodrigues Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 SENTENÇA

T.C.O: n°: 16732-71/2017 (Código 265919)

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

 2. Trata-se de um termo circunstanciado de ocorrência instaurado em 

desfavor de Lázaro Francisco Gouveia de Souza, visando apurar a 

eventual prática do crime de calúnia, difamação e injúria, capitulados nos 

artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal, contra Paulo Henrique 

Rodrigues Fagundes, fatos ocorridos em 12.11.2017.

3. Vieram conclusos.

4. É o relato essencial. Decido.

5. Os fatos típicos narrados amoldam-se, em tese, a delitos cuja apuração 

somente se procede através de ação penal exclusivamente privada 

mediante oferecimento queixa crime pelo ofendido – consoante dicção do 

artigo 145 do Código Penal – os quais apresentam como umas das causas 

de extinção da punibilidade a decadência pela incúria no exercício do 

direito de queixa, consoante dicção dos artigos 103 e 107, IV, ambos do 

CP c/c 38 do CPP, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 61 do 

CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, 

vez que não houve o oferecimento da queixa apta nos termos dos artigos 

41 c/c 44 do CP até a presente data, não implicando este decisum em 

obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos 

em apreço (art. 67, II, do CPP).

6. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

7. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

8. Intime-se o Ministério Público.

9. Publique-se.

10. Registre-se.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265920 Nr: 16733-56.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fernanda David da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 SENTENÇA

T.C.O: n°: 16733-56/2017 (Código 265920)

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

 2. Trata-se de um termo circunstanciado de ocorrência instaurado em 

desfavor de Lázaro Francisco Gouveia de Souza, visando apurar a 

eventual prática do crime de calúnia, difamação e injúria, capitulados nos 

artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal, contra Fernanda David da 

Silva, fatos ocorridos em 12.11.2017.

3. Vieram conclusos.

4. É o relato essencial. Decido.

5. Os fatos típicos narrados amoldam-se, em tese, a delitos cuja apuração 

somente se procede através de ação penal exclusivamente privada 

mediante oferecimento queixa crime pelo ofendido – consoante dicção do 

artigo 145 do Código Penal – os quais apresentam como umas das causas 

de extinção da punibilidade a decadência pela incúria no exercício do 

direito de queixa, consoante dicção dos artigos 103 e 107, IV, ambos do 

CP c/c 38 do CPP, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 61 do 

CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, 

vez que não houve o oferecimento da queixa apta nos termos dos artigos 

41 c/c 44 do CP até a presente data, não implicando este decisum em 

obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos 

em apreço (art. 67, II, do CPP).

6. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

7. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

8. Intime-se o Ministério Público.

9. Publique-se.

10. Registre-se.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 21 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265923 Nr: 16736-11.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Thaynara Moreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 SENTENÇA

T.C.O: n° 16736-11/2017 (Código 265923)

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

 2. Trata-se de um termo circunstanciado de ocorrência instaurado em 

desfavor de Lázaro Francisco Gouveia de Souza, visando apurar a 

eventual prática do crime de calúnia, difamação e injúria, capitulados nos 

artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal, contra Thaynara Moreira de 

Moraes, fatos ocorridos em 12.11.2017.

3. Vieram conclusos.

4. É o relato essencial. Decido.

5. Os fatos típicos narrados amoldam-se, em tese, a delitos cuja apuração 

somente se procede através de ação penal exclusivamente privada 

mediante oferecimento queixa crime pelo ofendido – consoante dicção do 

artigo 145 do Código Penal – os quais apresentam como umas das causas 

de extinção da punibilidade a decadência pela incúria no exercício do 

direito de queixa, consoante dicção dos artigos 103 e 107, IV, ambos do 

CP c/c 38 do CPP, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 61 do 

CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, 

vez que não houve o oferecimento da queixa apta nos termos dos artigos 

41 c/c 44 do CP até a presente data, não implicando este decisum em 

obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos 

em apreço (art. 67, II, do CPP).

6. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

7. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

8. Intime-se o Ministério Público.

9. Publique-se.

10. Registre-se.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265922 Nr: 16735-26.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Elielma Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 SENTENÇA

T.C.O: n°: 16735-26/2017 (Código 265922)

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

 2. Trata-se de um termo circunstanciado de ocorrência instaurado em 

desfavor de Lázaro Francisco Gouveia de Souza, visando apurar a 

eventual prática do crime de calúnia, difamação e injúria, capitulados nos 

artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal, contra Elielma Gomes 

Moreira, fatos ocorridos em 12.11.2017.

3. Vieram conclusos.

4. É o relato essencial. Decido.

5. Os fatos típicos narrados amoldam-se, em tese, a delitos cuja apuração 

somente se procede através de ação penal exclusivamente privada 

mediante oferecimento queixa crime pelo ofendido – consoante dicção do 

artigo 145 do Código Penal – os quais apresentam como umas das causas 

de extinção da punibilidade a decadência pela incúria no exercício do 

direito de queixa, consoante dicção dos artigos 103 e 107, IV, ambos do 

CP c/c 38 do CPP, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 61 do 

CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, 

vez que não houve o oferecimento da queixa apta nos termos dos artigos 

41 c/c 44 do CP até a presente data, não implicando este decisum em 

obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos 

em apreço (art. 67, II, do CPP).

6. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

7. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

8. Intime-se o Ministério Público.

9. Publique-se.

10. Registre-se.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265921 Nr: 16734-41.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Kledina Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 SENTENÇA

T.C.O: n°: 16734-41/2017 (Código 265921)

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

 2. Trata-se de um termo circunstanciado de ocorrência instaurado em 

desfavor de Lázaro Francisco Gouveia de Souza, visando apurar a 

eventual prática do crime de calúnia, difamação e injúria, capitulados nos 

artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal, contra Kledina Gomes 

Moreira, fatos ocorridos em 12.11.2017.

3. Vieram conclusos.

4. É o relato essencial. Decido.

5. Os fatos típicos narrados amoldam-se, em tese, a delitos cuja apuração 

somente se procede através de ação penal exclusivamente privada 

mediante oferecimento queixa crime pelo ofendido – consoante dicção do 

artigo 145 do Código Penal – os quais apresentam como umas das causas 

de extinção da punibilidade a decadência pela incúria no exercício do 

direito de queixa, consoante dicção dos artigos 103 e 107, IV, ambos do 

CP c/c 38 do CPP, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 61 do 

CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, 

vez que não houve o oferecimento da queixa apta nos termos dos artigos 

41 c/c 44 do CP até a presente data, não implicando este decisum em 

obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos 

em apreço (art. 67, II, do CPP).

6. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

7. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

8. Intime-se o Ministério Público.

9. Publique-se.

10. Registre-se.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001059-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MERELES MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. 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 
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momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO 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 
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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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 43 de 625



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 

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 
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aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.
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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 

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 
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questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- 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: 1000905-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)

JOAO BOSCO DA SILVA (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 
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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, 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. 4. 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.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (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 de urgência 

faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Assim sendo, 

volvendo-me a hipótese vertente, observo que de fato está havendo 

descontos, na conta bancária em que a parte autora recebe seus 

proventos, de quantias superiores a 30 % (trinta por cento) do saldo 

líquido mensal, de tal sorte que convém mencionar que indigitadas verbas 

possuem caráter alimentar, ou seja, são imantadas pela inviolabilidade e 

impenhorabilidade, conforme bem asseverado em sua peça inaugural, 

caracterizando a probabilidade do direito. Corroborando com o exposto, 

trago à baila o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA 

CORRENTE, A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DEFERIDA PARA LIMITAR A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. 

CABIMENTO. DESCONTO QUE AVANÇA SOBRE NUMERÁRIO QUE 

COMPROMETE A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. REDUÇÃO 

QUE GARANTE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E QUE SE MOSTRA 

EM PRESTÍGIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (STJ. AREsp nº 129848 Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI. Data da Publicação: 09.03.2012) 3- No que tange o 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que a conta salário da autora possui natureza alimentar 

conforme dito alhures, ou seja, caso seja indeferida a presente tutela, 

poderá ocasionar danos maiores a parte requerente. 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 e moral 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. 4- 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. 5- 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 jurisprdudência 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 
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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) 

6- 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). 7- 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. 8- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

parcialmente a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA tão somente para que 

a parte requerida se abstenha de efetuar descontos vindouros que 

ultrapassarem o montante de 30% (trinta por cento) do valor mensal líquido 

recebido pela parte autora, tudo sob pena de incorrer em multa no valor 

descontado em dobro. 9- Registre-se que a presente decisão não veda a 

cobrança judicial por parte da requerida em face da requerente, muito 

menos a inscrição do nome desta nos órgãos de proteção ao crédito. 10- 

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. 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000968-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY PEREIRA MARTINS (REQUERIDO)

ALDEMAR RAUL FONSECA TAVARES (REQUERIDO)

SANTA MARIA URBANISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos 

morais conjugado com pedido de tutela provisória. No caso sub examine 

verifica-se de plano a incompetência desta justiça especializada, 

mormente porque colima a parte autora a rescisão de um contrato cujo 

valor é superior ao teto desta justiça especializada. De bom alvitre 

destacar que o magistrado ao receber a demanda pode e deve, ainda que 

não argüida preliminar de incompetência em razão do valor da causa, 

analisar se tem competência para decidir a causa, isso porque se trata de 

competência absoluta, podendo ser reconhecida, a pedido ou de ofício, em 

qualquer momento. 2. Com efeito, é sabido e consabido, que há dois limites 

de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) 

salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou 

assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver 

assistido ou representado por causídico. 3. Destarte, nas causas 

ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos, por ser esta a regra geral e não haver nenhuma exceção, de tal 

sorte que qualquer outra interpretação feriria frontalmente o princípio de 

que as exceções devem ser interpretadas restritivamente. Dispõe o art. 

292, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II – na ação que 

tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida. 4. No caso em apreço, evidentemente que quando 

da prolação da sentença necessário será debruçar sob todas as 

cláusulas contratuais, que por simples cálculo aritmético perfaz o 

montante de R$ 47.952,00 (quarenta e sete mil novecentos e cinquenta e 

dois reais), pois a autora requer seja rescindida a relação jurídica entre as 

partes, razão pela qual, o valor da causa deve ser o valor do contrato, 

consoante o artigo alhures grafado. Nesse sentido já se orientou a Turma 

Recursal do Estado de Mato de Grosso, in verbis: COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 

259, V DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO BEM. PRETENSÃO 

SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Conforme regra 

do artigo 259, V do CPC, quando a lide tiver objeto a existência, validade, 

cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da 

causa será correspondente ao valor do contrato. Parte requerente que 

pretende a entrega do bem adquirido da parte requerida, cujo valor 
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ultrapassa o teto desta Justiça Especializada. Quantificado em valor 

superior àquele estabelecido no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95 o 

valor do bem que a parte requerente pleiteia que lhe seja entregue, resta 

configurada a incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Por se 

tratar de matéria de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser 

reconhecida de ofício. Recurso provido para anular a sentença prolatada 

e reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais pra julgar 

a  l i d e .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

120068720138110006/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015) grifei 5. Frente ao exposto, 

levando-se em consideração que o valor do contrato em discussão é 

superior a 40 (quarenta) salários mínimos, por se tratar de matéria de 

ordem pública, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juizado 

Especial, e, por consequência, julgo extinto este feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/1955 c/c art. 485, I do Código 

de Processo Civil, sem prejuízo de a parte autora ajuizar nova demanda, 

caso comprove a competência da via ora eleita. 6. Sem custas 

processuais. 7. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às 

baixas e anotações de necessárias. 8. Publique-se. 9.Registre-se. 10. 

Intimem-se. 11. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000967-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMAR RAUL FONSECA TAVARES (REQUERIDO)

JURACY PEREIRA MARTINS (REQUERIDO)

SANTA MARIA URBANISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. Pois 

bem, em minuciosa análise dos autos constato que deve ser reconhecido 

o instituto da litispendência. Isso se dá porque a relação jurídica discutida 

no bojo deste processo é a mesma digladiada na demanda n° 

1000968-61.2018.8.11.0004, sendo de bom alvitre destacar ainda que o 

contrato que desembocou neste possui idêntico número ao questionado 

no presente feito, tornando-se evidente o instituto acima mencionado. 2. 

Com efeito, verifica-se que a ação em apreço tem o mesmo objeto da 

discuta no feito susso, donde se infere que na realidade se está diante de 

uma litispendência. Destarte, as partes que figuram no feito em apreço são 

as mesmas daquele processo ao passo que os pedidos visam ao mesmo 

fim. Nessa linha de raciocínio, de bom alvitre trazer à baila o disposto no 

art. 337, §3° do CPC,in verbis: “Há litispendência quando se repete ação 

que está em curso”. 3. Nessa esteira, já se manifestou a Egrégia Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso,verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA À OUTRA EM 

CURSO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. Existindo a identidade de partes, 

da causa de pedir e do pedido, deve se reconhecer a existência da 

litispendência, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, V do Código de Processo Civil. Embora a parte 

recorrente tenha alegado tratar-se de ações distintas, a parte recorrida 

comprovou que havia ação em curso proposta anteriormente, onde 

figuram as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. 

Sentença mantida. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

556546420158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) 4. Assim, é por demais trivial e 

dispensa maiores digressões a respeito do tema, o fato de que para a 

caracterização do instituto da litispendência se torna imprescindível a 

presença dos requisitos acima delineados, sendo que o caso em voga se 

enquadra perfeitamente no conceito de litispendência. 5. Frente ao 

exposto, com arrimo no art. 485, I e V, do Código de Ritos, INDEFIRO a 

petição, declarando extinto o processo sem resolução de mérito, 

DETERMINANDO o imediato arquivamento, após o trânsito em julgado desta 

sentença. 6. P.R.I. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000966-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMAR RAUL FONSECA TAVARES (REQUERIDO)

JURACY PEREIRA MARTINS (REQUERIDO)

SANTA MARIA URBANISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos 

morais conjugado com pedido de tutela provisória. No caso sub examine 

verifica-se de plano a incompetência desta justiça especializada, 

mormente porque colima a parte autora a rescisão de um contrato cujo 

valor é superior ao teto desta justiça especializada. De bom alvitre 

destacar que o magistrado ao receber a demanda pode e deve, ainda que 

não argüida preliminar de incompetência em razão do valor da causa, 

analisar se tem competência para decidir a causa, isso porque se trata de 

competência absoluta, podendo ser reconhecida, a pedido ou de ofício, em 

qualquer momento. 2. Com efeito, é sabido e consabido, que há dois limites 

de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) 

salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou 

assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver 

assistido ou representado por causídico. 3. Destarte, nas causas 

ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos, por ser esta a regra geral e não haver nenhuma exceção, de tal 

sorte que qualquer outra interpretação feriria frontalmente o princípio de 

que as exceções devem ser interpretadas restritivamente. Dispõe o art. 

292, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II – na ação que 

tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida. 5. No caso em apreço, evidentemente que quando 

da prolação da sentença necessário será debruçar sob todas as 

cláusulas contratuais, que por simples cálculo aritmético suplanta o teto do 

juizado especial, pois a autora requer seja rescindida a relação jurídica 

entre as partes, razão pela qual, o valor da causa deve ser o valor do 

contrato, consoante o artigo alhures grafado. Nesse sentido já se orientou 

a Turma Recursal do Estado de Mato de Grosso, in verbis: COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. VALOR DA 

CAUSA. ARTIGO 259, V DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO 

BEM. PRETENSÃO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

Conforme regra do artigo 259, V do CPC, quando a lide tiver objeto a 

existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio 

jurídico, o valor da causa será correspondente ao valor do contrato. Parte 

requerente que pretende a entrega do bem adquirido da parte requerida, 

cujo valor ultrapassa o teto desta Justiça Especializada. Quantificado em 

valor superior àquele estabelecido no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95 

o valor do bem que a parte requerente pleiteia que lhe seja entregue, resta 

configurada a incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Por se 

tratar de matéria de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser 

reconhecida de ofício. Recurso provido para anular a sentença prolatada 

e reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais pra julgar 

a  l i d e .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

120068720138110006/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015) grifei 6. Frente ao exposto, 

levando-se em consideração que o valor do contrato em discussão é 

superior a 40 (quarenta) salários mínimos, por se tratar de matéria de 

ordem pública, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juizado 

Especial, e, por consequência, julgo extinto este feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/1955 c/c art. 485, I do Código 

de Processo Civil, sem prejuízo de a parte autora ajuizar nova demanda, 

caso comprove a competência da via ora eleita. 7. Sem custas 

processuais. 8. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às 

baixas e anotações de necessárias. 9. Publique-se. 10.Registre-se. 11. 

Intimem-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000965-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SANTA MARIA URBANISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

aldemar raul fonseca tavares (REQUERIDO)

JURACY PEREIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos 

morais conjugado com pedido de tutela provisória. No caso sub examine 

verifica-se de plano a incompetência desta justiça especializada, 

mormente porque colima a parte autora a rescisão de um contrato cujo 

valor é superior ao teto desta justiça especializada. De bom alvitre 

destacar que o magistrado ao receber a demanda pode e deve, ainda que 

não argüida preliminar de incompetência em razão do valor da causa, 

analisar se tem competência para decidir a causa, isso porque se trata de 

competência absoluta, podendo ser reconhecida, a pedido ou de ofício, em 

qualquer momento. 2. Com efeito, é sabido e consabido, que há dois limites 

de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) 

salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou 

assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver 

assistido ou representado por causídico. 3. Destarte, nas causas 

ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos, por ser esta a regra geral e não haver nenhuma exceção, de tal 

sorte que qualquer outra interpretação feriria frontalmente o princípio de 

que as exceções devem ser interpretadas restritivamente. Dispõe o art. 

292, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II – na ação que 

tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida. 5. No caso em apreço, evidentemente que quando 

da prolação da sentença necessário será debruçar sob todas as 

cláusulas contratuais, que por simples cálculo aritmético suplanta o teto do 

juizado especial, pois a autora requer seja rescindida a relação jurídica 

entre as partes, razão pela qual, o valor da causa deve ser o valor do 

contrato, consoante o artigo alhures grafado. Nesse sentido já se orientou 

a Turma Recursal do Estado de Mato de Grosso, in verbis: COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. VALOR DA 

CAUSA. ARTIGO 259, V DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO 

BEM. PRETENSÃO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

Conforme regra do artigo 259, V do CPC, quando a lide tiver objeto a 

existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio 

jurídico, o valor da causa será correspondente ao valor do contrato. Parte 

requerente que pretende a entrega do bem adquirido da parte requerida, 

cujo valor ultrapassa o teto desta Justiça Especializada. Quantificado em 

valor superior àquele estabelecido no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95 

o valor do bem que a parte requerente pleiteia que lhe seja entregue, resta 

configurada a incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Por se 

tratar de matéria de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser 

reconhecida de ofício. Recurso provido para anular a sentença prolatada 

e reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais pra julgar 

a  l i d e .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

120068720138110006/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015) grifei 6. Frente ao exposto, 

levando-se em consideração que o valor do contrato em discussão é 

superior a 40 (quarenta) salários mínimos, por se tratar de matéria de 

ordem pública, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juizado 

Especial, e, por consequência, julgo extinto este feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/1955 c/c art. 485, I do Código 

de Processo Civil, sem prejuízo de a parte autora ajuizar nova demanda, 

caso comprove a competência da via ora eleita. 7. Sem custas 

processuais. 8. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às 

baixas e anotações de necessárias. 9. Publique-se. 10.Registre-se. 11. 

Intimem-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000962-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA MARIA URBANISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

ALDEMAR RAUL FONSECA TAVARES (REQUERIDO)

JURACY PEREIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos 

morais conjugado com pedido de tutela provisória. No caso sub examine 

verifica-se de plano a incompetência desta justiça especializada, 

mormente porque colima a parte autora a rescisão de um contrato cujo 

valor é superior ao teto desta justiça especializada. De bom alvitre 

destacar que o magistrado ao receber a demanda pode e deve, ainda que 

não argüida preliminar de incompetência em razão do valor da causa, 

analisar se tem competência para decidir a causa, isso porque se trata de 

competência absoluta, podendo ser reconhecida, a pedido ou de ofício, em 

qualquer momento. 2. Com efeito, é sabido e consabido, que há dois limites 

de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) 

salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou 

assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver 

assistido ou representado por causídico. 3. Destarte, nas causas 

ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos, por ser esta a regra geral e não haver nenhuma exceção, de tal 

sorte que qualquer outra interpretação feriria frontalmente o princípio de 

que as exceções devem ser interpretadas restritivamente. Dispõe o art. 

292, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II – na ação que 

tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida. 5. No caso em apreço, evidentemente que quando 

da prolação da sentença necessário será debruçar sob todas as 

cláusulas contratuais, que por simples cálculo aritmético suplanta o teto do 

juizado especial, pois a autora requer seja rescindida a relação jurídica 

entre as partes, razão pela qual, o valor da causa deve ser o valor do 

contrato, consoante o artigo alhures grafado. Nesse sentido já se orientou 

a Turma Recursal do Estado de Mato de Grosso, in verbis: COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. VALOR DA 

CAUSA. ARTIGO 259, V DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO 

BEM. PRETENSÃO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

Conforme regra do artigo 259, V do CPC, quando a lide tiver objeto a 

existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio 

jurídico, o valor da causa será correspondente ao valor do contrato. Parte 

requerente que pretende a entrega do bem adquirido da parte requerida, 

cujo valor ultrapassa o teto desta Justiça Especializada. Quantificado em 

valor superior àquele estabelecido no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95 

o valor do bem que a parte requerente pleiteia que lhe seja entregue, resta 

configurada a incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Por se 

tratar de matéria de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser 

reconhecida de ofício. Recurso provido para anular a sentença prolatada 

e reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais pra julgar 

a  l i d e .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

120068720138110006/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015) grifei 6. Frente ao exposto, 

levando-se em consideração que o valor do contrato em discussão é 

superior a 40 (quarenta) salários mínimos, por se tratar de matéria de 

ordem pública, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juizado 

Especial, e, por consequência, julgo extinto este feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/1955 c/c art. 485, I do Código 

de Processo Civil, sem prejuízo de a parte autora ajuizar nova demanda, 

caso comprove a competência da via ora eleita. 7. Sem custas 

processuais. 8. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às 

baixas e anotações de necessárias. 9. Publique-se. 10.Registre-se. 11. 

Intimem-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CESAR AUGUSTO CARVALHO PEREIRA OAB - RJ058717 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, Etc. 1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta em 

desfavor da promovida. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva da parte 

reclamada. O artigo 8º da lei deste rito tem clareza solar, quando 

determina quem não detém condição para ser demandado no juizado, 

senão vejamos: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoasjurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Ainda há 

determinação clara para extinção no art. 51 se sobrevier condição do 

artigo 8º como podemos ler: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) IV - quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; Por ser matéria de ordem 

pública, declaro de modo preliminar a ilegitimidade passiva, visto que, à 

toda evidencia, não pode a requerida ser parte por ter sido decretada em 

relação a mesma falência, conforme comprova o ID nº 11925493. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

Dispositivo. Por todo o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da 

reclamada e, com amparo no Art. 485, VI, do Novo Código de Processo 

Civil e art. 51, IV da lei deste rito, declaro extinta, sem resolução do mérito, 

a presente reclamação. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

19 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

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

Processo Número: 1000002-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZOCCOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON DA SILVA ZOCCOLI (INTERESSADO)

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 

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZOCCOLI e outros, requerendo a 

autorização para levantamento de saldo de conta poupança, deixado por 

ADMLSON DA SILVA ZOCCOLI, 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 MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA ZOCCOLI, para “LEVANTAMENTO DO VALOR 

TOTAL de CONTA POUPANÇA EXISTENTE EM NOME DE ADMLSON DA 

SILVA ZOCCOLI, INSCRITO NO CPF n. 047.375.126-72, (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. 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, 

31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIVINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE INACIO OLIVEIRA OAB - RO0005872A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pela parte promovente, alegando defeito na 

prestação dos serviços. Pede danos. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Tenho que analisando detidamente os 

autos, tenho que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega 

defeito na prestação do serviço, mas não junta documentos que 

evidenciam sua fórmula. O descumprimento contratual por si só não gera 

danos morais, ainda mais no caso que sequer existiu ato ilícito. Não traz 

nenhuma prova também que tenha tentado resolver a questão de forma 

administrativa. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação 

da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, 

a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Junho de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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 há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no 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 Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a parte autora alega em síntese 

que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que houve recebimentos ilícitos. Solicita ainda danos morais e 

materiais. Em contestação, a requerida, em síntese, alega que não houve 

ato ilícito por parte da requerida, sendo culpa exclusiva do autor os 

acontecimentos. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos examinar 

dentre as provas do caderno processual e argumentos a configuração do 

ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação dos danos. O autor 

nesta ação solicita devolução dos valores pagos de mensalidade. A 

requerida alega que a matrícula foi de fato cancelada, mas não se 

manifesta sobre os valores que então teria recebido indevidamente, já que 

não existiu matrícula. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

A parte autora comprova satisfatoriamente a ocorrência de defeito na 

prestação do serviço com apresentação falta de informações de seu 

representante em Barra do Garças que efetuou a matrícula e gerou os 

comprovantes de pagamento, não informando em momento nenhum que o 

aluno teve sua matrícula indeferida, chegando inclusive a cursar 

disciplinas. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte 

autora, e a mingua de outros documentos que isentem a requerida, tenho 

que o defeito na prestação de serviço deve ser reparado. Referente aos 

danos materiais, o autor juntou prova e em 10 (dez) parcelas de R$ 297,00 

(duzentos e noventa e sete reais), entendo que a referencia á exatamente 

esta, e este fica fixado como valor atualizado o valor definitivo. Sobre os 

danos morais, em vista do evidente defeito na prestação do serviço, o que 

é um ilícito consumerista, entendo que devem ser procedidos. Neste 

passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e 

compensatória da natureza do dano moral. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar ato 

ilícito consumerista por defeito na prestação de serviço. b) condenar a 

promovida a pagar, a título de danos materiais, referente aos valores 

devidamente comprovados, portanto nos autos a monta da somatória de 

10 (dez) parcelas de R$ 297,00, corrigida monetariamente desde o evento 

(sumula 43 do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC 

c/c o art. 161, §1º do CTN) a contar do desembolso c) condenar a 

promovida, a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista 

cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,a título de dano moral, 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 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, 19 de Julho de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALZIRA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Junho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000688-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA KARLA CUIABANO RODRIGUES (REQUERENTE)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000688-17.2018.8.11.0006 REQUERENTE: SABRINA KARLA CUIABANO 

RODRIGUES Vistos etc. Ante o teor do ofício retro, dê-se vista dos autos à 

Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. 

Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 176201 Nr: 10776-73.2014.811.0006

 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: R, K, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se pessoalmente a autora e seu advogado, para justificarem sua 

ausência ao presente ato, no prazo de 05 dias.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190906 Nr: 8855-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDEIROS DE SERGIO GALEANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido ora formulado pela representante do Ministério Público.

Oficie-se a Casa servos de Maria deste município, para que informe se o 

falecido Sergio Galeano foi residente no local, em caso positivo informe os 

períodos de permanência no local e se durante o período recebeu visitas 

de parentes ou amigos, indicando-o os nomes para o presente juízo.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestação.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Saem os presentes devidamente intimados.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 223987 Nr: 9929-66.2017.811.0006

 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: THIAGO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDEIROS DE SERGIO GALEANO, ANTONIO 

CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido ora formulado pela representante do Ministério Público.

Oficie-se a Casa servos de Maria deste município, para que informe se o 

falecido Sergio Galeano foi residente no local, em caso positivo informe os 

períodos de permanência no local e se durante o período recebeu visitas 

de parentes ou amigos, indicando-o os nomes para o presente juízo.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestação.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Púlico.

Saem os presentes devidamente intimados.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 141144 Nr: 10806-16.2011.811.0006

 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: RFDS, RFDS, RFDS, RFDS, RFDS, RFDS, RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDBK, WDB, RDB, RCDB, LDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:10636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se que a advogada dos autores, apesar de devidamente intimada, 

via DJE, em 07 de março de 2018, conforme certificado no andamento 

processual eletrônico, não compareceu ao presente ato, não entrou em 

contato com seus clientes e não comunicou sua renúncia ou 

substabelecimento a outro profissional.

Dessa forma, defiro o pedido ora formulado pelo Ministério Público e 

determino que se oficie ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT a fim 

de que se apure a infração administrativa ante o abandono da causa pela 

profissional.

Ademais, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que os autores 

regularizem sua representação processual e indiquem o interesse na 

produção de prova pericial, devendo, ainda, indicar a combinação de 

parentes para viabilizar o exame.

Defiro ainda o pedido formulado pelo Ministério Público às fls. 113-v e 

determino o desentranhamento do documento de fls. 109, que deverá ser 

juntado ao processo correto.

Saem os presentes devidamente intimados.
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Às providências necessárias. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007887-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA CUNHA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007887-27.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE LUIZ DA CUNHA SOUZA 1 – Considerando que a parte autora não 

comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço da 

parte ré, INDEFERE-SE o pedido de id. 12403457. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

a busca de endereços, apenas quando houver demonstração pela parte 

interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis quando a 

informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas 

diligências em busca das informações – que são de seu único e exclusivo 

interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, 

cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas. 2 – 

INTIME-SE o autor para diligenciar na busca de endereço, visando a busca 

e apreensão do veículo e a citação do réu, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção. 3 – Com a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o 

necessário para cumprimento. 4 – Do contrário, CONCLUSOS. 

Cáceres/MT, 28 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000592-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE LOPES PIRES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000592-70.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. REQUERIDO: HENRIQUE 

LOPES PIRES JUNIOR 1 – Considerando a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça de id. 8306984, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

dias, apresentar o endereço para localização do veículo e citação da parte 

demandada, sob pena de extinção. 2 – Apresentado novo endereço, 

EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento da decisão de id. 4315917. 

3 – Caso transcorrido “in albis” o prazo, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 28 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002896-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002896-08.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: WESLEY APARECIDO MENDES DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que o advogado da parte 

autora indique o endereço atualizado do seu cliente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

pressuposto regular de validade e perda superveniente do interesse de 

agir. 2 – Transcorrido o prazo acima, CONCLUSOS. 5 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 28 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002762-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002762-15.2016.8.11.0006 AUTOR: 

LEOCADIO VIEIRA RÉU: VIVO S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária 

na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada 

para justificar seu não comparecimento em audiência de conciliação 

perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se 

manifestar, conforme certificado no processo. O processo veio concluso. 

É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela 

percebe-se que a parte autora não realizou as providências cabíveis para 

o desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de 

não ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada 

por este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem 

informar o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – 

declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço 

residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa 

informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva; (Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002983-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR GOMES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002983-95.2016.8.11.0006 AUTOR: 

JOSEMAR GOMES RÉU: VIVO S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária 

na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada 

para justificar seu não comparecimento em audiência de conciliação 

perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se 

manifestar, conforme certificado no processo. O processo veio concluso. 

É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela 

percebe-se que a parte autora não realizou as providências cabíveis para 

o desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de 

não ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada 

por este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem 

informar o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – 

declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço 

residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa 

informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva; (Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001270-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZELEI DOS REIS BEIJARANO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 203, §4º, do Código 

de Processo Civil, INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado 

legalmente constituído, para recolher a diligência para o oficial de justiça. 

Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001254-34.2016.8.11.0006

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:

LUCAS SILVA DE OIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 203, §4º, do Código 

de Processo Civil, INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado 

legalmente constituído, para recolher a diligência para o oficial de justiça. 

Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64459 Nr: 1961-34.2007.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA ARARAUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES ANGELO BISINELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE SILVA DE REZENDE - 

OAB:4658/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610, GODDMAN 

ANDRADE SANTOS - OAB:13694, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:4657/MT, MARIA FERNANDA NOVO MONTEIRO - OAB:282660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

recolher a diligência para o oficial de justiça para cumprimento de mandado 

de intimação das testemunhas arroladas (duas diligências para zona rural 

e uma para o setor urbano) para audiência de instrução e julgamento. 

Deverá, ainda, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo para o 

cumprimento da CARTA PRECATÓRIA a ser expedida para a comarca de 

Barra do Bugres-MT juntando comprovante nos autos ou no mesmo prazo, 

manifestar se pretende diligenciar o seu cumprimento no Juízo Deprecado 

e neste caso, juntar aos autos, no prazo de 30(trinta) dias, o comprovante 

da distribuição da CARTA PRECATÓRIA naquele Juízo; Para tanto deverá 

a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. 

Após o pagamento, acostar o comprovante aos autos.

 Ademais, em relação a Carta Precatória a ser expedida para Comarca de 

Campo Grande a parte requerida deverá comparecer a esta secretaria da 

2ª vara cível, retirar a deprecata e protocolizá-la através do sistema PJE. 

Após deverá acostar aos autos comprovante da sua distribuição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197030 Nr: 1630-37.2016.811.0006

 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: WELLINGTON JOSÉ GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

Patrícia Alvares de Oliveira - OAB:20.479, ROSELENE ANUNCIAÇÃO 

MENDES DE OLIVEIRA - OAB:17185/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico para os devidos e legais efeitos que foi apresentado pelo perito, 

o laudo complementar. Isso posto, INTIMAM-SE as partes para 

manifestação em 10 (dez) dias, acerca do laudo pericial.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86887 Nr: 2374-76.2009.811.0006

 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: CATARINA DOS SANTOS SILVA, CARLOS ORLANDO 

DOS SANTOS SILVA, JAIR ORLANDO DOS SANTOS SILVA, CLAUDEMIR 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, ELENIR DOS SANTOS SILVA SEVERINO, 

GILSA DOS SANTOS CAEXETA, MARIA IVONE DA SILVA, REGINALDO 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, JANIR DOS SANTOS SILVA, ODILSON 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CATARINA DA SILVA COSTA, 

CELESTINO JOSÉ DA SILVA, NORBERTO JOSÉ DA SILVA, FLAVIANO 

ROSA DE SENNA FILHO, BERNARDINO BRAGA, JOÃO BATISTA DA 

SILVA, ANTONIO LICA, CLEITON TUBINO SILVA, IZAURA BATISTA DA 

SILVA, MARIANA DA SILVA MENDONÇA, MARIA DOMINGAS DA SILVA 

BRAGA, EROTILDES CONCEIÇÃO DA SILVA LICA, DARLISE HASPER 

MUNIZ TUBINO DA SILVA, NILSON MENDONÇA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, 

ADEMAR JOSÉ DA SILVA, IVONE DA SILVA, JOSE MARCIO DA SILVA, 

CLEODITE DA SILVA, EVANDRO DA SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA, 

EDITE DA SILVA, ILCA DA SILVA, ISABEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

SILVA DE SOUZA - OAB:13.222, CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A, ELEN SANTOS ALVES 

DA SILVA - OAB:12830/MT, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/O

 ABERTA A AUDIÊNCIA: Antes de iniciar a audiência de instrução e 

julgamento o MM. Juiz de Direito noticiou que iria proceder a gravação 

do(s) depoimento(s) de acordo com o Provimento n. 038/2007 da 

Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º e 2º do CPP, ressaltando 

que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da 

audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação. As 

partes também foram advertidas da vedação da divulgação não autorizada 

dos registros fonográficos a pessoas estranhas do processo (artigo 2º, 

VI, Provimento 38/2007). Registra-se que as gravações permanecerão em 

arquivo digital em computador (servidor e no HD local) deste juízo para a 

segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, mediante 

requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das partes, no 

endereço eletrônico cadastrado no Apolo.

Colhida a oitiva da testemunha Claudio Palma Dias, arrolada pela parte 

requerida, alterando a ordem de oitiva com concordância das partes em 

razão de sua condição de saúde.

 Indeferida a oitiva de Gilsa dos Santos Caexeta e Anavio Pereira Caexeta 

em razão de situação de impedimento conforme decisão gravada.

Pela parte requerida houve a desistência das testemunhas Luiz Carlos 

Calone e Edivaldo Ferreira de Barros, em que foi homologado pelo juízo.

 Colhido o depoimento de 6 (seis) testemunhas arroladas pela parte 

requerente e 1 (uma) pela parte requerida pelo sistema de gravação 

digital.

DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Com a devolução da missiva expedida à fl. 713 ou havendo desistência 

da produção de tal prova, INTIME-SE a parte autora para apresentação de 

memoriais escritos no prazo de 10 (dez) dias.

2. Em seguida, INTIMEM-SE os demais requeridos para o mesmo fim e no 

mesmo prazo.

3. Após, CONCLUSOS para sentença.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142355 Nr: 130-72.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY FERREIRA VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte autora, manifestou 

mediante a petição, cuja cópia segue em anexo, onde juntou a certidão 

simplificada da junta comercial, tempestivamente. Ocorre que, tal petição 

com o anexo, foi recebida por esta secretaria e por lapso, extraviou o 

documento, uma vez que, efetuada busca minunciosa não foi encontrado 

nas pastas de juntada. Isso posto, INTIMO, novamente a parte autora, para 

juntar aos autos, outra certidão simplificada emitida pela junta comercial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170766 Nr: 6869-90.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA KAWAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CASSIA CORREA DE 

VASCONCELOS - OAB:15688/A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:

 III – DispositivoForte nos fundamentos acima, tendo em vista a falta de 

interesse processual, este Juízo JULGA EXTINTO o processo sem a 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil.Em arrimo ao princípio da causalidade, CONDENA-SE o 

exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em favor do executado correspondente a 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da causa.Todavia, SUSPENDE-SE a 

exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º 

do CPC. Diante da ocorrência da extinção do feito, PROCEDA-SE à 

devolução do numerário depositado em Juízo em favor do executado.Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias, mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 28 de junho de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169620 Nr: 5930-13.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARUINA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - OAB:32.909/SP

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora e 

JULGA IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por isso, 

CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, fixados esses em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, tal condenação 

resta suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC devido autora ser 

beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 

do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 28 de junho de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157894 Nr: 5603-05.2013.811.0006

 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: LUIZ BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA, BANCO 

BANRISUL S/A, BANCO BMG S/A, BANCO BGN S/A, BANCO DO BRASIL 

S.A, BANCO VOTORANTIM S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13.431-B, FABIO 

ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - OAB:147386, FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A MT, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341, 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244223, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:211.648 SP, TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - 

OAB:15483-A

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, nos termos do art 

152, VI do CPC, INTIMAM-SE as partes para manifestar nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75579 Nr: 2274-58.2008.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367

 Autos n. 2274-58.2008.811.0006 Código n. 75579

SENTENÇA

Trata-se de Embargos à Execução propostos por HELEN SIMONE 

REZENDE em face de BANCO DA AMAZÔNIA S/A, todos qualificados na 

inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte exequente foi intimada (fl. 

103) da decisão de fl. 102 para promover o andamento da execução, 

pugnando o que entendesse de direito prazo de 10 (dez) dias.

Intimada para dar andamento ao feito, a parte exequente quedou-se inerte.

Certidão à fl. 103, informando que transcorreu “in albis” o prazo para que 

os exequentes se manifestassem.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. A embargante permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que a autora não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 TRANSLADE-SE a cópia desta sentença para os autos de código n. 

63504 e após desapensem-se os autos.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 63504 Nr: 1048-52.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE DUTRA & REZENDE LTDA, 

MERCEDES REZENDE DUTRA, DENIS FÉLIX DUTRA, HELEN SIMONE 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT YURI FIGUEIREDO 

REZENDE - OAB:24.157

 Código: 63504

DESPACHO

1 – Considerando a resposta do BACENJUD às fls. 211/114, INTIME-SE a 

parte exequente para promover o andamento da execução, sob pena de 

arquivamento.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131754 Nr: 424-61.2011.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE APARECIDA DA SILVA E SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICCOLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT

 Ante o retorno dos autos da 2ª Instância, nos termos do art 152, VI do 

CPC, INTIMAM-SE as partes para manifestar nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004394-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MESQUITA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004394-42.2017.8.11.0006. AUTOR: 

JONAS MESQUITA DE CARVALHO RÉU: VIVO S.A. I – Relatório Trata-se 

de ação de indenização por danos ajuizada por JONAS MESQUITA DE 

CARVALHO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados 

nos autos, sob o argumento de que a parte demandada promoveu a 

negativação do seu nome, sem que houvesse qualquer relação jurídica 

entre as partes. Requer, portanto, a declaração de inexistência dos 

débitos que originaram a restrição de crédito, além de indenização por 

danos morais. O ato judicial de id. 9055918 determinou a emenda da inicial, 

o que fora visto no id. 9205356. A inicial foi recebida no id. 9323180. A 

parte demandada promoveu a juntada de documentos nos ids. 9948928, 

9948925, 9948923 e 9948921. Depois, apresentou a resposta no id. 

9948919, defendendo, preliminarmente, a incompetência do Juizado 

Especial Cível para processamento e julgamento do feito. No mérito, 

defende que a parte autora teria contratado regularmente os serviços com 

a ré, inclusive, se utilizado dos serviços contratados, que é legítima a 

cobrança do débito, além da ausência de provas dos danos morais e dos 

requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Por fim, pugna pela 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé. Realizada 

audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes (id. 

10423077). A parte autora apresentou réplica à contestação no id. 

10513278, oportunidade em que defendeu o desconhecimento de que a ré 

Telefônica Brasil se tratava de empresa sucessora da Vivo S/A, a qual 

reconhece já ter mantido relação contratual. Requer, diante disso, o 

afastamento das penas de litigância de má-fé. O despacho de id. 

11759607 determinou a intimação das partes para especificarem as 

provas a serem produzidas. A parte ré informou que não há outras provas 

a produzir (id. 11829175), ao passo em que a parte autora não manifestou 

(id. 12781845). Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Processo 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste Juízo estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se 
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apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. De início, no que toca à preliminar de 

incompetência do Juizado Especial, veja-se que a demanda fora distribuída 

em Vara Cível Comum, com competência regular para o processamento e 

julgamento do feito, de modo que este Juízo INDEFERE a preliminar em 

questão. Não havendo outras preliminares e questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora, conforme 

disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. No 

ponto, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, 

pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de 

quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer 

que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte 

demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que 

deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob 

esse quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova 

de fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, além de se tratar de fato negativo puro, houve 

a inversão do ônus da prova, de modo que incumbiria à parte demandada 

trazer aos autos as provas da existência da relação contratual em 

questão. Nesse ponto, a instituição demandada juntou, com a contestação, 

os documentos pessoais da parte autora, utilizados para a contratação, o 

contrato assinado pelo demandante, além de extratos com inúmeras 

ligações, que comprovam a efetiva utilização dos serviços contratados, o 

que revela, indene de dúvida, a existência de relação jurídica material 

entre as partes, o que, inclusive, fora confirmado pela parte autora, na 

réplica. Sendo assim, restando incontroversa a existência da relação 

jurídica em questão e dos débitos relacionados à utilização do serviço, a 

negativação fora legítima, de modo que inexiste qualquer ato ilícito 

praticado pela parte demandada, tampouco danos morais a serem 

indenizados. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. CONDENA-SE 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor 

da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação essa suspensa por 

força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita. Uma vez que restou devidamente provada a existência 

da relação jurídica negada, incialmente, pela parte autora, na exordial, agiu 

o autor como litigante ímprobo na medida em que se utilizou de medida 

judicial a fim de se valer de pretensão manifestamente incontroversa. 

Nesse ponto, não tem amparo a alegação, na réplica, de que desconhecia 

que a Telefônica Brasil seria a sucessora e representante da Vivo, uma 

vez que, na própria exordial, quando da qualificação da ré, o autor indicou 

o endereço eletrônico: jurídicovivomt.br@telefonica.com, de modo que já 

era de seu conhecimento que ser tratava da mesma empresa. Desse 

modo, este Juízo APLICA a pena de litigância de má-fé, na forma do artigo 

80, inciso I, do CPC, e CONDENA a parte autora ao pagamento de multa de 

3% sobre o valor da causa e a indenizar a parte ré no patamar de 15% 

sobre o valor da causa, conforme permite no artigo 81 do CPC. No mais, 

este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 27 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005626-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL PINTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005626-89.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

NOEL PINTO DE OLIVEIRA I – Relatório Trata-se de ação de busca e 

apreensão em que a empresa requerente alega, em síntese, que a 

requerida firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz que a parte 

requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações. Requer a busca e apreensão do bem, a citação da parte 

requerida para apresentar contestação, bem como que seja consolidado 

na posse do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida, determinando-se a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo (id. 9894911). Cumprimento da liminar e citação da 

parte requerida (id. 10092524 e id. 10092629). A parte autora pugnou pela 

baixa da restrição pelo sistema RENAJUD (id. 5518910), o que fora 

deferido pelo Juízo (id. 11554509). Depois, a parte demandante pugnou 

pelo julgamento procedente do feito (id. 11677954). A parte autora pugnou 

pelo desbloqueio da restrição judicial no sistema RENAVAM (id. 

10686331). A certidão de id. 12262317 revela que a parte demandada 

deixou de apresentar resposta no prazo legal. A parte demandada pugnou 

pelo julgamento procedente do feito (id. 12478134). O processo veio 

concluso. II – Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que o 

requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento 

do bem alienado fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida 

tenha sido regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, 

deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. 

Sendo assim, não havendo contestação do requerido nos autos, a 

aplicação dos efeitos da revelia é medida que se impõe. No caso, além da 

ausência de contestação que impõe a presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte requerente, como alhures já mencionado, a sua 

pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito substancial 

invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, 

mormente pela cédula de crédito bancário e pela notificação extrajudicial 

de id. 9886949, demonstrando a mora do requerido. Logo, em atenção ao 

que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o feito comporta 

julgamento antecipado da lide. É de se observar que, executada a liminar, 

no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar 

a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), 

ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do 

Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora regularmente citado, o 

requerido não se valeu de nenhuma das faculdades asseguradas pela 

legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. PROMOVA-SE 

a baixa da restrição judicial inserida, por meio do sistema RENAJUD. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 28 de junho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004386-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA NABOR DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004386-65.2017.8.11.0006. AUTOR: 

CLEMILDA NABOR DE MIRANDA RÉU: VIVO S.A. I – Relatório Trata-se de 

ação de indenização por danos ajuizada por CLEMILDA NABOR DE 

MIRANDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos 

autos, sob o argumento de que a parte demandada promoveu a 

negativação do seu nome, sem que houvesse qualquer relação jurídica 

entre as partes. Requer, portanto, a declaração de inexistência dos 

débitos que originaram a restrição de crédito, além de indenização por 

danos morais. A inicial foi recebida no id. 11758293. Devidamente citada, a 

ré apresentou a resposta no id. 12435161, defendendo, preliminarmente, a 

falta de interesse de agir, diante da ausência de pedido na esfera 

administrativa. No mérito, defende que a parte autora teria contratado 

regularmente os serviços com a instituição ré, que é legítima a cobrança 

do débito, que o autor teria se utilizado dos serviços, além da ausência de 

provas dos danos morais e dos requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil. Realizada audiência de conciliação, não houve 

acordo entre as partes (id. 12862017). A parte autora apresentou réplica 

à contestação no id. 12951334. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos 

autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. De início, no 

que toca à preliminar de falta de interesse de agir, diante da ausência de 

pretensão administrativa, a verdade é que o ordenamento jurídico não 

prevê a necessidade de esgotamento da via administrativa para a 

pretensão em questão, em atenção, ainda, à inafastabilidade do Poder 

Judiciário prevista no art. 5º, inciso XXXV, da CF. Bem por isso, no 

vertente caso, não há falar em necessidade de pleito administrativo prévio, 

de modo que este Juízo rejeita a preliminar em tela. Não havendo outras 

preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição 

Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. 

Pois bem. A parte autora é consumidora, conforme disposto no art. 2º do 

CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por 

força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à 

demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do 

risco-proveito das atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de 

que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a 

prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua 

inexistência. No caso judicializado, significa dizer que a parte autora 

nunca poderia provar que não contratou com a parte demandada, 

incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que deriva da 

elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob esse 

quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova de 

fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, além de se tratar de fato negativo puro, houve 

a inversão do ônus da prova, de modo que incumbiria à parte demandada 

trazer aos autos as provas da existência da relação contratual em 

questão. Nesse ponto, a instituição demandada juntou, com a contestação, 

documentos extraídos de telas sistêmicas que apontam a parte autora 

como usuária dos serviços por ela prestados, o que revela a existência de 

relação jurídica material entre as partes. Além do mais, as telas indicam o 

mesmo endereço do que aquele indicado pela parte autora na exordial, 

além dos dados pessoais. Nesse sentido, acerca da valoração de tais 

provas já se decidiu: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - 

PRINT TRAZIDO PELA RÉ QUE É DE SER ACOLHIDO COMO PROVA, NA 

MEDIDA EM QUE TRAZ OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS (NOME DA 

AUTORA, NÚMERO DE RG E DE CPF, LOCAL ONDE PROCEDIDA A 

INSTALAÇÃO E DADOS DA CONTA – PENDÊNCIA EXISTENTE QUE 

ENSEJA A NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL INEXISTENTE. Apelação 

improvida. (TJSP; Apelação 1015342-73.2013.8.26.0068; Relator (a): 

Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Barueri - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de 

Registro: 06/02/2018) (negritei)” Em que pese entendimento anterior deste 

magistrado, promove a sua alteração a fim de adequar à corrente já 

adotada em casos idênticos, como se vê na ementa acima citada. Sendo 

assim, os “prints” trazidos pela ré devem ser acolhidos como prova, na 

medida em que traz todos os elementos necessários para tanto, em 

especial os dados pessoais e endereço do demandante, indicando a 

existência de pendência que ensejou a negativação. Além do mais, a parte 

autora, na réplica, deixou de provar situação diversa da que fora 

demonstrada pela parte demandada, de modo que, na forma do art. 374, 

inciso III, do CPC, são incontroversos os fatos apresentados pela parte ré. 

Nesse sentido: “MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO CAUSAL - 

EXPLICITAÇÃO NOS EMBARGOS DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA 

RELAÇÃO ORIGINÁRIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM RAZÃO DA 

COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS, E PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO NA RÉPLICA - APLICAÇÃO DO ART. 334, INCISO III, DO CPC 

- EMBARGOS PROCEDENTES - APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJSP - APL 

9053730602006826 SP, Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado, 

Relator: Matheus Fontes, Publicação: 31/08/2011) (negritei)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CAUTELAR 

DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE. TALONÁRIO SUPOSTAMENTE 

PERDIDO PELO EMITENTE. AFIRMAÇÃO DO RÉU DE QUE A CÁRTULA FOI 

ASSINADA PELO PRÓPRIO AUTOR. RÉPLICA. IMPUGNAÇÃOESPECÍFICA. 

AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. "Ocorrendo a 

réplica do artigo 326 do Código de Processo Civil, faz o autor as vezes de 

réu, cabendo-lhe impugnar os novos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos da pretensão do demandante, trazidos na contestação. Se tal 

não ocorre, essa omissão traduz-se em confissão do autor, dispensado o 

réu de produzir prova a respeito, já que sobre fatos incontroversos, não 

se faz prova, com a incidência do inciso III do artigo 334 do Código de 

Processo Civil (TJSC, Ap. Cív. n., de Barra Velha, Rel. Des. Substituto 

Jaime Luiz Vicari, DJe de 9-10-2009)”. (Apelação Cível n. , de Lages, rel. 

Des. Ricardo Fontes, j. em 31-3-2010) (negritei)” Bem por isso, diante da 

comprovação da origem da dívida, a negativação fora legítima, de modo 

que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela parte demandada, tampouco 

danos morais a serem indenizados. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação 

essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 de junho de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000384-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000384-52.2017.8.11.0006. AUTOR: 

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES RÉU: VIVO S.A. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A atacando 

a sentença prolatada nos autos, sob o argumento de que referido decisum 

apresenta contradição. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Pela análise das razões recursais, 

de rigor o não conhecimento do recurso de embargos de declaração. No 

caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer contradição na sentença atacada, 

que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando 

lançado, o que não se verifica na espécie. Na verdade, pretende o 

embargante com a interposição deste recurso rediscutir a lide, consoante 

se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável no 

instrumento utilizado. No mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 

De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos 

declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição 

ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação 

ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando 

esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. (Embargos de 

Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo 

proposital).” Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se 

insurgir contra referida decisão utilizando instrumento adequado. Ante o 

exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este 

Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a 

decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no 

artigo 1.022 do CPC. Por oportuno, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, manifestar acerca da petição de id. 13162795, em que a 

parte demandada informa o cumprimento das obrigações estabelecidas na 

sentença, pugnando o que entender de direito. Inexistindo qualquer 

manifestação, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença e 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cáceres/MT, 28 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000616-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI DO NASCIMENTO MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

VALDECI DO NASCIMENTO MELO, ambos qualificados no processo. Em 

decisão inicial (id. 11782176), foi determinada a intimação da parte para 

emendar a inicial demonstrando o recolhimento das custas processuais e 

taxa judiciária, sob pena de extinção do processo. Mesmo devidamente 

intimado, a parte autora não regularizou sua situação processual 

conforme certidão de id. 13213840. Vieram os autos conclusos. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se e Decide-se. Compulsando os autos, 

extrai-se que o processo deve ser extinto, isso porque a parte autora não 

efetuou o pagamento das custas e despesas processuais, mesmo sendo 

devidamente intimada para tal desiderato. Diante da ausência de 

atendimento à determinação deste Juízo, reputa-se que deve o processo 

em destaque ser extinto sem a resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de 

interesse de agir da parte autora. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição 

inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil[1]. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo, Cáceres/MT, 28 de junho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: III - o autor carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000246-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA VIEIRA FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de 

LETÍCIA VIEIRA FERREIRA DA SILVA, ambos qualificados no processo. 

Com a exordial vieram os documentos. Realizados alguns atos 

processuais, adveio manifestação da parte autora requerendo a 

desistência da demanda (id. 13240125), sem que houvesse a citação da 

parte demandada. Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da 

parte autora, e que sequer houve a angularização processual, à medida 

que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Forte em tais razões e em vista do princípio da 

disponibilidade, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 de junho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002751-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE DA SILVA HURTADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002751-83.2016.8.11.0006. AUTOR: 

CLEIDIANE DA SILVA HURTADO RÉU: VIVO S.A. Trata-se de ação 

ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora fora 

intimada para justificar seu não comparecimento em audiência de 

conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. 

Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

concedido sem se manifestar, conforme certificado no processo (id. 

13864411). O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte 

autora não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento 

válido e regular do processo, sobretudo em razão de não ter comparecido 

a audiência de conciliação previamente designada por este Juízo e, 

principalmente por não ter sido localizada no endereço informada nos 

autos. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: “Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque)” “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque)” Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 
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baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 

de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002799-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002799-42.2016.8.11.0006. AUTOR: 

LEONARDO DA SILVA SOUZA RÉU: VIVO S.A. Trata-se de ação ordinária 

na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada 

para justificar seu não comparecimento em audiência de conciliação 

perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se 

manifestar, conforme certificado no processo (id. 13865389). O processo 

veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No 

caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as providências 

cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo 

em razão de não ter comparecido a audiência de conciliação previamente 

designada por este Juízo e, principalmente por não ter sido localizada no 

endereço informada nos autos. Importante registrar o disposto nos artigos 

77, V e 274, parágrafo único do Código de Processo Civil: “Art. 77. Além 

de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo: V – declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos 

autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva; (Destaque)” “Art. 274. Não dispondo a lei de outro 

modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes 

legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, 

se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de 

secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas 

ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque)” Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 

de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002924-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA DOS SANTOS FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002924-10.2016.8.11.0006. AUTOR: 

GENESIA DOS SANTOS FARIAS RÉU: BANCO BRADESCARD S.A Trata-se 

de ação ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a parte 

autora fora intimada para justificar seu não comparecimento em audiência 

de conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. 

Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

concedido sem se manifestar, conforme certificado no processo (id. 

13866118). O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte 

autora não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento 

válido e regular do processo, sobretudo em razão de não ter comparecido 

a audiência de conciliação previamente designada por este Juízo e, 

principalmente por não ter sido localizada no endereço informada nos 

autos. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: “Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque)” “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque)” Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 

de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003070-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003070-51.2016.8.11.0006. AUTOR: 

SUELI DE SOUZA RIBEIRO RÉU: TELEFONICA DATA S.A. Trata-se de ação 

ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora fora 

intimada para justificar seu não comparecimento em audiência de 

conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. 

Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

concedido sem se manifestar, conforme certificado no processo (id. 

13866679). O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte 

autora não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento 

válido e regular do processo, sobretudo em razão de não ter comparecido 

a audiência de conciliação previamente designada por este Juízo e, 

principalmente por não ter sido localizada no endereço informada nos 

autos. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: “Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 
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aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque)” “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque)” Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 

de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002756-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 10032790). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000326-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA CIÊNCIA DA PENHORA 

NEGATIVA E/OU INSUFICIENTE MANIFESTAR NO PRAZO ESTIPULADO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos, acerca do resultado negativo e/ou insuficiente da tentativa da 

penhora em dinheiro via Bacenjud, promovendo o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 29 de junho de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002379-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JESUS SIMAN LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Penhora e Avaliação a ser oportunamente expedido, 

conforme teor do despacho retro (ID 13417052). Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 29 de junho de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001152-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOAQUIM ASCHAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

EDINEI GUIA LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareçam na Audiência designada 

para o dia 14 de agosto de 2018 às 17h20min, que será realizada no 

Fórum da comarca de Cáceres/MT, na sala de audiências da 3ª Vara Cível. 

Cáceres/MT, 29 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002124-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER RAIMUNDO ANICETO (AUTOR)

NADIA APARECIDA ANICETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID 13904368). Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste 

ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 29 de junho de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000939-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUCIA ARAUJO MATEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID 13385226). Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste 

ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 29 de junho de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172112 Nr: 7863-21.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENICE DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da PERÍCIA agendada para o dia 20/07/2018 às 09:00 hs a 

realizar-se na terceira vara civel do forum da comarca de Cáceres.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 60357 Nr: 6665-27.2006.811.0006

 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: IVONE MARIA ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PIGATTO NETO, LUCILE DISENHA 

PIGATTO, IVANA PIGATTO CORREIA, ESPOLIO DE ANTONIO ILSON 

PIGATTO, LUIZ CARLOS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6.197, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:MT 6.735, MONICA CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:21680/O

 INTIMAÇÃO dos requeridos, na pessoa de seus advogados, para, no 

prazo de 15 (quinze)dias, apresentar os memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 202283 Nr: 4828-82.2016.811.0006

 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: WATT - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANICLEY FERREIRA DE SOUZA, DIANICLEY 

MOURA DE SOUZA BALDUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:MT 11.866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, retirar o EDITAL DE INTIMAÇÃO e comprovar sua 

publicação no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150344 Nr: 9089-32.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TACIANA CRISTINA BRASILEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Certifico apara os devidos e legais que decorreu o prazo de SUSPENSÃO 

deferido às fls.150. Razão pela qual, INTIMO a parte autora, para, no prazo 

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

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150101 Nr: 8818-23.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA MARIA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, 

via DJE/MT, para que fique ciente do retorno destes autos da instância 

superior contendo 02 volumes (328 folhas), no prazo de 15 dias, requeiro 

o que entender pertinene.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 142144 Nr: 11929-49.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGI MARCIO ANASTACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ALCEU DALLE LASTE 

- OAB:, PROCURADOR GERAL FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 01 

volume (185 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO o Requerente, via DJE/MT, para que, no prazo de 15 dias, requeira 

o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 69924 Nr: 7372-58.2007.811.0006

 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: FLORIVALDO APARECIDO MARCHESI, SONIA MARIA 

DE SOUZA MARCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Havendo crédito neste processo em favor do falecido de vultuosa quantia, 

necessária abertura de inventário e habilitação do inventariante nestes 

autos.

 Intime-se o herdeiro para apresentar termo de nomeação de inventariante, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101494 Nr: 6590-46.2010.811.0006
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MÁRIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, PROCURADOR GERAL FEDERAL ESPECIALIZADO - 

INSS - OAB:, WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 01 

volume (197 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO o Requerente, via DJE/MT, 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.: 5056 Nr: 438-02.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE PEREIRA DE LIMA, MAURO PEREIRA DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Mendes de 

Moraes - OAB:6920-MT

 Em obediência ao disposto no art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 

2018, da Corregedoria Nacional de Justiça, INTIMO os Executados, através 

de sua advogada, via DJE/MT, para que fique ciente de que será expedido 

um alvará judicial em favor do Exequente, em atendimento à decisão de fls. 

171 e, querendo, impugne/recorra no prazo de 15 dias. Em ato 

concomitante, conduzo os autos em carga ao Exequente para que ele 

também conheça o teor desta certidão e da decisão retro e querendo, de 

igual sorte, apresente impugnação/recurso.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010837-55.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELMA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010093-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SEBASTIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

 

intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004077-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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: 12/07/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH QUIRINA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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: 12/07/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

PARTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 31/10/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TENORIO DA CRUZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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: 12/07/2018 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: 1000561-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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: 12/07/2018 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: 1000547-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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: 12/07/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DOS SANTOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 12/07/2018 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: 1000553-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAIXAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/07/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEISIKELLY ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

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: 12/07/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE CRISTINE ZATTAR FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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: 12/07/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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: 12/07/2018 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: 1000563-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ISABEL BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/07/2018 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: 1000564-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRIELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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: 16/07/2018 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: 1000583-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RAISSA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/07/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RAISSA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/07/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA SOCORRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/07/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON CARDOSO DA COSTA (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/07/2018 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: 1000570-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

AGNALDO DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/07/2018 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: 1000578-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

16/07/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

AGNALDO DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

16/07/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002917-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNA MARISLEY MONGES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/07/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON PRUDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/07/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010245-11.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEUZA DA SILVA MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/07/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001953-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDA DE ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012043-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON DO ESPIRITO SANTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010547-40.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEVERSON POLIZER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT0004384A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRIDO/RECLAMANTE PARA 

CONTRARAZOAR EM 10 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010547-40.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEVERSON POLIZER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT0004384A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA/RECLAMANTE PARA 

CONTRARAZOAR NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA SOCORRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/07/2018 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: 1000587-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MATTIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/07/2018 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: 8011713-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA/RECLAMANTE PARA 

JUNTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011504-80.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELLY FARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO A EXECUTADA DOS TERMOS DA CERTIDÃO RETRO E QUE ESTES 

AUTOS SERÃO REMETIDOS AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002722-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA DONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (12066904 

E 13922601), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004541-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011103-13.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIS DA CONCEICAO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (3708114 E 

13938546), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003021-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA CRISTINA CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA/RECLAMANTE PARA 

JUNTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS GARAY DA SILVA OAB - MT17935/O (ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005545-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI MARCOS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005545-43.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por EDNEI MARCOS DO PRADO em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A alegando que ao tentar realizar 

compras no crediário no comércio local, foi constatado que seu nome 

estava inscrito no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de 

R$ 80,58 (oitenta Reais e cinquenta e oito centavos). Entretanto, tal 

negativação é indevida, pois, desconhece o débito em questão. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. O Requerido, em sua contestação, 

sustenta que a parte autora possui relação jurídica com o Banco, tendo 

contraído dívida e deixado de adimplir as parcelas na data aprazada. 

Juntou aos autos contratos assinados pelo autor, cuja assinatura é 

semelhante a dos demais documentos juntados aos autos contendo a 

assinatura do requerente. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e 

ou perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003633-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILDEMAR CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003633-45.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NILDEMAR 

CELSO DA SILVA em desfavor de ATIVOS S.A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS, alegando que ao tentar realizar compras no 

crediário, foi informado que seu nome havia sido inserido no cadastro 

restritivo de crédito pelo Requerido. Entretanto, desconhece a origem do 

débito, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de inépcia 

da inicial, pois, preenche os requisitos do artigo 319 do CPC. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 
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empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. Consta da contestação que o contrato 

em questão é oriundo de um débito da parte autora com o Banco do Brasil. 

Trouxe aos autos extrato da transação de empréstimo de CDC realizado 

pelo autor (ID 9949814). É fato notório que os empréstimos pessoais são 

realizados nos caixas autoatendimento, necessitando apenas do cartão e 

senha pessoal. Ademais, o autor apresentou impugnação genérica não 

negando que o valor do empréstimo consignado tenha sido creditado em 

sua conta. Ressalto que a falta de notificação da cessão não elide a dívida 

não contestada. “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. 

INSCRIÇÃO EM BANCO DE DADOS. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA: Ocorrida a cessão de crédito, a notificação prevista no art. 290 do 

CC/2002 não tem por finalidade exonerar o devedor do cumprimento da 

obrigação, mas tão somente evitar que pague a quem não mais tem 

legitimidade para dar quitação. Inexistindo comprovação de eventual 

pagamento à cedente ou à cessionária, não pode o autor alegar a falta de 

notificação para desobrigar-se de dívidas. Constatando a existência de 

débito, a negativação procedida pela ré é lícita porque decorre de 

exercício regular de direito. Apelo provido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 

Diante do resultado do recurso de apelação, os ônus sucumbenciais são 

devidos pela parte autora, os quais restam suspensos, face o benefício a 

gratuidade judiciária deferido. DERAM PROVIMENTO AO APELO DA 

EMPRESA DEMANDADA E DECLARARAM PREJUDICADA A APELAÇÃO 

DA PARTE AUTORA. (Apelação Cível Nº 70072071541, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 09/03/2017)” A ausência da notificação apenas 

determina que o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga 

ao credor primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC), mas, no caso dos autos, o débito é incontroverso. 

Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005403-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANA RODRIGUES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005403-39.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ELIANA RODRIGUES 

MARQUES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos 

órgãos de proteção ao crédito no dia 06/04/2015 por débito no importe de 

R$478,35(quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), o 

qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer 

contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de 

justificar a restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. No caso dos 

autos, pretende a reclamada para que seja indeferido o pedido de 

concessão de assistência judicial gratuita. Ocorre que, com relação ao 

pedido de concessão do beneficio da justiça gratuita, não existe 

necessidade de ser analisado, haja vista, que o art. 54, da Lei n.º 

9.099/1995, isenta os processos de custas no primeiro grau de jurisdição 

nos Juizados Especiais Cíveis. Ademais, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita deverá ser apreciada no exame de eventual recurso 

inominado. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permitem constatar que os 

registros dos dados da autora com referência a negativação em apreço 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, 

por débito que o reclamante afirma desconhecer sua origem, pois não 

possuiria qualquer debito a ponto de justificar a restrição creditícia em 

apreço. A Reclamada em sede de contestação aduziu a regularidade da 

negativação, tendo em vista que a autora fora titular do pacote básico 

essencial FIDELIDADE desde 30/01/2014, pelo contrato de nº 

021/07931051-9 de TV por assinatura no mesmo endereço que consta na 

petição inicial, pois a requerente teria deixado em aberto faturas, para 

tanto juntou na sua peça de contestação, diversas imagens de seu 

sistema interno e a Requerida apresentou histórico de pagamento 

realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de 

contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação via call 

center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a requerida 

comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Comprovado a relação jurídica, cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou os contratos 

apresentadas. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 
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reclamante não quitou seu débito com a requerida. O oferecimento de 

pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, 

salvo as exceções expressamente previstas em lei, subverte o 

microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias 

transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada 

para demandar em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de 

Regência como o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido 

contraposto seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em 

descompasso com o microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARIA ELIANA RODRIGUES 

MARQUES em desfavor da EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES AS. 

Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto. Fundamento 

minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade 

processual para litigar nos juizados especiais. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de 

maio de 2018. Juíz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005963-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI BARBOSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005963-78.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ELENI BARBOSA DE MORAES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no 

dia 23/05/2017, por débito no importe de R$159,31(cento e cinquenta e 

nove reais e trinta e um centavos) o qual afirma não possuir, haja vista 

que jamais teria celebrado qualquer contrato para utilização de serviços 

da operadora reclamada a ponto de justificar a restrição em apreço. 

Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou 

a negativação referida, bem como pugnou ainda pela condenação da 

reclamada a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença portanto não comporta 

o pedido de desistência formulado no ID12903474. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência de 

preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compita ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 65 

99638-8917afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, 

contudo o mesmo restou cancelado por inadimplência, no valor exato da 

negativação existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, 

que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da 

parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Impossível, portanto, 

pelas razões expostas a inversão do ônus probatório. In casu, a parte 

autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o 

devido e necessário comprovante de pagamento do débito ora cobrado 

pela parte reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito 

lesado, o que não ocorreu. No que tange à ausência de contrato assinado 

pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Conforme o 

entendimento jurisprudencial contratação via call center, gera contrato 

verbal entre as partes, sendo assim a requerida comprovou que o débito é 

devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 

70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. 

CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ESCRITO. TELAS DO SISTEMA QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. Comprovada a solicitação dos documentos na via 

extrajudicial, sem atendimento por parte da concessionária, restando 

configurada a pretensão resistida. Impossibilidade de exibição do contrato 

de telefonia escrito e assinado pela consumidora, pois verossímil a 

alegação de que a contratação tenha ocorrido por meio do call Center. Em 

vista disso, suficiente a exibição do contrato padrão. As telas do sistema 

trazem, de forma discriminada, as ligações efetuadas a partir do terminal, 

possibilitando a contestação destas, se for o caso. Por tal razão, no caso 

concreto, substituem a exibição das faturas. A prova de que o débito foi 

contraído pela consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, 

devem ser requeridos em ação própria, na medida em que não se 

constituem em documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida 

nos termos da sentença, na medida em que não houve alteração do 

julgado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065240905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débito, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ELENI BARBOSA DE 

MORAES em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. Sem custas 
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processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011485-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8011485-98.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por CÉLIA DE OLIVEIRA em desfavor de 

BANCO SANTANDER S.A, alegando que tomou conhecimento que o 

Requerido havia negativado seu nome por um débito no valor de R$ 463,17 

(quatrocentos e sessenta e três Reais e dezessete centavos). Entretanto, 

desconhece o débito, razão pela qual a inscrição é indevida. Ademais, a 

Requerida não notificou previamente quanto à anotação. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito a preliminar de incompetência territorial, pois, a autora comprovou a 

relação de parentesco e coabitação. Rejeito o pedido contraposto nos 

termos do artigo 8º, §1º da Lei 9099/95. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua contestação, o Requerido sustenta que trata-se 

de débito em aberto referente a cartão de crédito utilizado pela parte 

autora, cujo saldo devedor foi parcelado em 12.08.2014 em 06 vezes, 

entretanto, a autora restou inadimplente. O Requerido apresentou 

inúmeras faturas de cartão de crédito de titularidade da autora, nas quais 

há histórico de pagamento realizado por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido 

demonstra nos autos a relação contratual entre as partes através de seu 

sistema, método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citação relação jurídica. Outrossim, não há nos autos notícia 

de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Concernente ao dever de prévia notificação da 

inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do órgão mantenedor 

nos termos da Súmula 359 do STJ. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006483-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006483-38.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por WAGNER RODRIGUES DE SOUZA em 

desfavor de ITAUCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A, alegando 

que não contratou os serviços do Requerido, entretanto, este inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 381,77 

(trezentos e oitenta e um Reais e setenta e sete centavos). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois esta atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos gravação na qual a parte 

autora renegocia o débito de cartão de crédito, confirmando dados 

pessoais, bem como há histórico de pagamento de faturas por meses 

subsequentes. Tais elementos afastam indícios de fraude, portanto, tenho 

que o débito da parte autora restou comprovado. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 
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IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido contraposto 

nos termos do artigo 8 §1º da Lei 9099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006560-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CARLOS RAMOS DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006560-47.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por EDER CARLOS RAMOS DA ROSA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005389-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALENCAR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005389-55.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WANDERLEY ALENCAR 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos na lista dos órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor de R$322,02(trezentos e vinte e dois reais e dois 

centavos), cujo registro nos órgãos de proteção constam desde 

02/09/2016, o qual afirma desconhecer sua origem, haja vista que jamais 

teria celebrado qualquer espécie de negócio jurídico a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Ao final o autor pugnou pelo provimento de retirada 

de seus dados das listas de inadimplentes, bem como pela declaração de 

inexistência do débito que originou a restrição creditícia em apreço, além 

da condenação da Requerida a reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 73 de 625



Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência 

de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Improcedência. Verifico dos autos que a documentação 

apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato de negativação, 

além de fotocópia do documento pessoal de identificação, procuração “Ad 

Judicia”, comprovante de residência e declarações. Já de outro tanto, a 

parte requerida trouxe o instrumento de contrato de empréstimo pessoal 

em nome do autor, no valor de R$ 600,00(seiscentos reais) parcelados em 

6 x de R$131,27(cento e trinta e um reais e vinte e sete centavos) que 

foram depositados na conta 0636869, agencia 01249, também em nome do 

autor, documentos estes com assinaturas idênticas à disposta tanto na 

procuração de outorga de poderes ao seu patrono como nas declarações 

em anexo a inicial e no termo da audiência de conciliação que comprova 

que a requerente contratou os serviços do banco reclamado em 

20/08/2013. O banco ainda juntou o histórico de faturas em nome do 

requerente, referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as 

alegações trazidas pelo Banco requerido, apresentando todos os dados 

pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a 

contradizer as alegações trazidas na peça de defesa, haja vista que 

aduziu o débito ser indevido e que jamais teria celebrado contrato, no 

entanto nada juntou que comprove suas alegações. Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão 

pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto do Novo Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Desta feita, vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência dos pedidos em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por WANDERLEY 

ALENCAR FERREIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Por 

pertinência opino pela REVOGAÇÃO da liminar concedida. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de maio de 2018. Juíz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006394-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORRES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006394-15.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANDERSON TORRES DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos na lista dos órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor de R$791,72(setecentos e noventa e um reais e setenta e 

dois centavos), cujo registro nos órgãos de proteção constam desde 

23/07/2017, o qual afirma desconhecer sua origem, haja vista que jamais 

teria celebrado qualquer espécie de negócio jurídico a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Ao final o autor pugnou pelo provimento de retirada 

de seus dados das listas de inadimplentes, bem como pela declaração de 

inexistência do débito que originou a restrição creditícia em apreço, além 

da condenação da Requerida a reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença 

portanto não comporta o pedido de desistência formulado no ID 12445602 . 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. . O Banco 

reclamado apresentou defesa arguindo, em preliminar a falta de interesse 

processual de agir da parte reclamante a qual não merece guarida, haja 

vista que o art. 17 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo 

condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o 
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interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna pelo pagamento 

de indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do 

débito levado a registro nos órgãos de proteção ao crédito dessa forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. A Preliminar de 

Incompetência, não merece guarida devendo ser rejeitada, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. 3. Superada as preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de Improcedência. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato 

de negativação, além de fotocópia do documento pessoal de identificação, 

procuração “Ad Judicia”, comprovante de residência e declarações. Já de 

outro tanto, a parte requerida trouxe o instrumento de contrato de 

proposta de emissão de cartão de credito Casas Bahia Visa Internacional 

de nº 4271........9012 com saldo devedor de R$2.078,38(dois mil e setenta 

e oito reais e trinta e oito centavos) em nome do autor, documentos estes 

com assinaturas idênticas à disposta tanto na procuração de outorga de 

poderes ao seu patrono como nas declarações em anexo a inicial e no 

termo da audiência de conciliação que comprova que a requerente 

contratou os serviços do banco reclamado em 20/10/2016. O banco ainda 

juntou o histórico de faturas em nome do requerente, referidos 

documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas 

pelo Banco requerido, apresentando todos os dados pertinentes, além do 

que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as 

alegações trazidas na peça de defesa, haja vista que aduziu o débito ser 

indevido e que jamais teria celebrado contrato, no entanto nada juntou que 

comprove suas alegações. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e 

ou perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto do Novo Processual Civil 

em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta feita, 

vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência dos pedidos em seu desfavor. 

De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Não merece acolhimento, portanto o pleito de 

indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 

existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por ANDERSON 

TORRES DE SOUSA em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A. Na forma 

da fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de maio de 2018. Juíz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010888-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 8010888-32.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta por MARCOS ROBERTO DA SILVA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que desconhece débito com a 

Requerida, que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro restritivo 

de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Quanto a 

preliminar de impugnação ao valor da causa, inicialmente atribuído pela 

Autora deve corresponder à soma dos danos morais e valor discutido da 

inscrição, não merece acolhimento, uma vez que o valor atribuído tem 

efeito meramente estimativo, podendo ser redefinido pelo Juízo. A 

propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA 

CAUSA. DANOS MORAIS. VALOR ESTIMATIVO. O valor indicado a título 

de indenização por danos morais tem cunho meramente estimativo, por se 

tratar de uma sugestão do autor, sendo livre seu arbitramento pelo 

Magistrado. Desta forma, não se faz impositiva a inclusão do valor 

sugerido no cálculo das custas processuais. A atribuição de valor à 

causa por estimativa ou equivalente ao de alçada é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 
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na demanda são incertos e dependem da dilação probatória. Possibilidade 

de indicação do valor de alçada como valor da causa. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70068187541, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta 

Borges Ortiz, Julgado em 23/03/2016). Assim, com fulcro no artigo 292 §3º 

do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais). Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. De mesma forma, não há o que 

se falar em juntada do comprovante original da negativação expedida 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de encontro a 

Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, 

Informalidade e Simplicidade. É certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. De mesma forma, a Requerida acosta aos autos, 

histórico de pagamento, bem como demonstra através de telas do sistema, 

faturas em aberto, que somadas chegam ao importe correspondente ao da 

negativação em apreço. No que tange à ausência de contrato assinado 

pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da 

parte autora, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor da parte Autora. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que a parte autora não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que a requerida 

faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: 

“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu 

ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença ao juiz togado para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Victor Olavo da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012061-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GARCIA NEGRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 8012061-91.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta por MARIA APARECIDA GARCIA NEGRI em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que desconhece débito 

com a Requerida, que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

sede de preliminar, a Requerida arguiu falta de interesse de agir da parte 

Autora. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre o Requerente nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pela Requerida. Não há o que se falar em juntada 

do comprovante original da negativação expedida pelos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que tal vai de encontro a Princípios 

norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, 

Informalidade e Simplicidade. De mesma forma, não há 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. 

Desta maneira, passo ao julgamento do mérito da presente. É certo que o 
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consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. De mesma forma, a Requerida demonstra através de 

telas do sistema, pagamento efetuado, bem como faturas em aberto, que 

somadas chegam ao importe correspondente ao da negativação em 

apreço. Insta ressaltar que o contrato devidamente assinado pela 

Requerente acostado em peça defensiva, corrobora com o fato de que a 

parte autora assinou e autorizou todos os serviços cobrados. Tenho, 

portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que 

não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, 

não há o que se falar em dano moral em favor da parte Autora. Havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, 

dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que a parte autora não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que a requerida faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006420-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA FERNANDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1006420-13.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais proposta por MAURA FERNANDEZ em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que não comprou pela internet, não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 272,69 

(duzentos e setenta e dois Reais e sessenta e nove centavos). No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

impugnação, o autor requereu a desistência do feito ante a necessidade 

de perícia grafotécnica, pois, os Juizados Especiais são incompetentes 

para processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, os documentos pessoais 

apresentados para abertura do contrato são os mesmos que instruem a 

inicial; ademais, não há notícias nos autos que a autor tenha perdido os 

documentos ou sido furtado, afastando os indícios de fraude, razão pela 

qual, REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como documentos pessoais compatível com àqueles 

aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Ademais, a Requerida apresentou histórico de pagamento por meses 

subsequentes o que corrobora a ausência de conduta fraudulenta. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 
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critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006369-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006369-02.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por FABIO CARLOS GUEDES em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005587-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005587-92.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais proposta por PAULINO OLIVEIRA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar realizar compras no 

crediário foi informada que a Requerida havia inserido seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 161,94 (cento e 

sessenta e um Reais e noventa e quatro centavos). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

autor requereu a desistência do feito no ID 12824580. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato 

entabulado entre as partes, bem como documentos pessoais compatível 

com àqueles aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de 

furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Ademais, a Requerida apresentou histórico de pagamento 

por meses subsequentes o que corrobora a ausência de conduta 

fraudulenta. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 
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injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005463-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005463-12.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JACINTO SILVEIRO em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que desconhece o débito 

com a Requerida que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. O Autor requer a declaração de inexistência do débito 

no valor de R$93,11 (noventa e três reais e onze centavos) em face da 

empresa de telefonia Requerida No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, tendo em vista que o reclamante, em audiência de 

conciliação postulou pelo mesmo, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em que pese tratar-se de 

relação de consumo, no que tange à inversão do ônus da prova, tenho 

que incabível no caso em apreço, pois, não se pode presumir ou inverter o 

ônus probatório de fato negativo. Assim, a existência de cobrança deve 

ser demonstrada por quem sofre, nos termos do artigo 373, I do CPC. O 

ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao seu direito. Todavia, a parte 

autora não comprovou os fatos alegados, sendo válido ressaltar, que 

sequer juntou, aos autos, qualquer forma de prova capaz de comprovar o 

exposto em peça exordial. Importa ressaltar que o documento colacionado 

pelo Requerente (id. 9824543) corresponde à inscrição realizada por 

BANCO BRADESCO S/A, não corroborando para o alegado em peça 

inaugural. Desta feita, não há nos autos qualquer prova do alegado pelo 

Requerente, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006481-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1006420-13.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais proposta por MARLENE DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que não comprou pela internet, não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 194,07 (cento e 

noventa e quatro Reais e sete centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em impugnação, o autor 

requereu a desistência do feito ante a necessidade de perícia 

grafotécnica, pois, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, os documentos pessoais 

apresentados para abertura do contrato são os mesmos que instruem a 

inicial; ademais, não há notícias nos autos que a autor tenha perdido os 

documentos ou sido furtado, afastando os indícios de fraude, razão pela 

qual, REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como documentos pessoais compatível com àqueles 

aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Ademais, a Requerida apresentou histórico de pagamento por meses 

subsequentes o que corrobora a ausência de conduta fraudulenta. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 
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há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006479-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY CEZARINA DE FIGUEIREDO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1006479-98.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais proposta por JOACY CEZARINA DE FIGUEIREDO MIRANDA 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que não comprou 

pela internet, não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em impugnação, o autor 

requereu a desistência do feito ante a necessidade de perícia 

grafotécnica, pois, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, os documentos pessoais 

apresentados para abertura do contrato são os mesmos que instruem a 

inicial; ademais, não há notícias nos autos que a autor tenha perdido os 

documentos ou sido furtado, afastando os indícios de fraude, razão pela 

qual, REJEITO a preliminar. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta 

de interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser 

aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Rejeito o pedido da Requerida de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso 

de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como documentos pessoais compatível com àqueles 

aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Ademais, a Requerida apresentou histórico de pagamento por meses 

subsequentes o que corrobora a ausência de conduta fraudulenta. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 
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processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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Processo: 1006402-89.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ELISMARA BATISTA DE OLIVEIRA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor R$ 188,14 (cento e oitenta e 

oito Reais e quatorze centavos). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Processo: 1006440-04.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por APOINARIO MASABI em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valor R$ 255,92 (duzentos e cinquenta e cinco 

Reais e noventa e dois centavos). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 
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prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006334-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1006334-42.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LENIR DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que desconhece débito 

com a Requerida, que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há 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. Desta maneira, passo ao julgamento do mérito da 

presente. Não há a necessidade de juntada do comprovante original da 

negativação expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que 

tal vai de encontro a Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais 

como o da Celeridade, Informalidade e Simplicidade. É certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Desta forma, a Requerida demonstra através de telas do 

sistema, pagamentos efetuados pela parte Autora, bem como faturas em 

aberto (em débito), demonstrando que, a negativação em apreço, se dera 

de forma legítima. Tenho, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

da parte Autora. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que a parte autora não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que a requerida faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 
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Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006067-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1006067-70.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LAURINDO DA SILVA 

CRUZ em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que 

desconhece débito com a Requerida, que ensejou o lançamento de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não existe, no presente, complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. De mesma forma, não há o que 

se falar em juntada do comprovante original da negativação expedida 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de encontro a 

Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, 

Informalidade e Simplicidade. É certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. De mesma forma, a Requerida demonstra através de 

telas do sistema, pagamentos efetuados, bem como faturas em aberto (em 

débito), comprovando que a negativação em apreço se dera de forma 

legítima. Insta consignar que é possível a verificação, em tela de débitos 

colacionada pela Requerida em peça de defesa, de débito no importe de 

R$105,80 (cento e cinco reais e oitenta centavos) com inadimplência 

desde 14/01/2016. Tenho, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

da parte Autora. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que a parte autora não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que a requerida faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006437-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA PARAVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006437-49.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JUSTINA PARAVA DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor R$ 121,24 (cento e vinte e um 

Reais e vinte e quatro centavos). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 
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ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005371-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FERNANDO DE LIMA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005371-34.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por DANILO FERNANDO DE LIMA 

MIRANDA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor R$ 136,11 (cento e 

trinta e seis Reais e onze centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006362-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SARAFIM BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006362-10.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JOSE SARAFIM BATISTA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando a autora que descobriu que se 

encontrava com o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito 

da pior maneira possível, em público e mediante consulta de seu CPF, para 

aprovação de uma compra no comércio varejista. Aduz que por não 

acreditar na informação recebida, realizou consulta em nome junto ao 

SPC/SERASA e foi informado de que seu nome foi inserido pela reclamada 

no cadastro de devedores por débitos nos valores de R$ 113,98 (cento e 

treze reais, noventa e oito centavos) referente ao contrato 2110914709 e 

inserido em 21/01/2017. Sustenta que a negativação é indevida, pois 

desconhece o débito e não houve relação de consumo ou devida 

prestação de serviço. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização em 

danos morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 
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empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema 

da requerida, restou verificada que a contratação e utilização dos 

serviços, tendo inclusive o autor quitado algumas faturas, mas, que por 

mera liberalidade a parte autora deixou de pagar faturas, gerando o débito 

que ensejou a negativação de seu nome. Ocorre que o Requerido 

apresentou telas comprobatórias e histórico de pagamento realizado pela 

parte autora, e não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que 

tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por fim, 

rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância de 

má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006333-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AURELIO SFOGIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006333-57.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCAS AURELIO 

SFOGIA em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. 

Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de 

devedores pela requerida no valor de R$ 209,02 (Duzentos e nove reais e 

dois centavos), em 11.08.2014 gerado em tese sob o número de contrato 

0205579563, impossibilitando que o autor realizasse compras no comércio 

local, e em contato com a requerida não obteve êxito em resolver a 

situação. Ao final requer a declaração de inexistência de débito, a 

exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da requerida 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema 

da requerida, restou verificada que a contratação da conta a qual ensejou 

a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu primeiramente na 

modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu a migração para a 

modalidade pós paga, e que por mera liberalidade a parte autora deixou de 

pagar as suas faturas, deixando em aberto as faturas que ensejaram na 

negativação de seu nome. Ocorre que o Requerido apresentou telas 

comprobatórias e histórico de pagamento realizado pela parte autora, e 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de 

contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007336-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1007336-47.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ROBSON DE OLIVEIRA AMARAL em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor R$ 203,44 (duzentos e três 

Reais e quarenta e quatro centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida 
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de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005901-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETINA DOS SANTOS GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005901-38.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por BETINA DOS SANTOS GABRIEL em 

face de VIVO S.A., alegando a autora que compareceu até um 

determinado comércio no centro da cidade, a fim de abrir um cadastro 

para poder efetuar compras a prazo e a crediário, contudo ficou 

impossibilitada de efetuar as compras, pois foi informado pelo atendente 

que não poderia realizar a venda, tendo em vista que havia sido 

constatado através do sistema da loja que o Autor estava com restrição 

em seu nome. Aduz que não recebeu qualquer notificação sobre o débito 

e que seu nome estava incluído no cadastro de restrição ao crédito, por 

uma dívida adquirida junto ao requerido, no valor de R$ 122,15 (Cento e 

vinte e dois reais e quinze centavos), inserido no cadastro de devedores 

em 11/11/2016, referente ao contrato nº 0226793927. Aduz que não 

reconhece as dívidas em questão, uma vez que nunca teve nenhuma 

pendência com o requerido. Ao final requer a anulação do negócio jurídico 

e declarando inexigível a dívida cobrada pela Ré, cancelando o contrato e 

todos os débitos, bem como a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema 

da requerida, restou verificada que a contratação da conta a qual ensejou 

a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu primeiramente na 

modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu a migração para a 

modalidade controle, e que por mera liberalidade a parte autora deixou de 

pagar as suas faturas, deixando em aberto as faturas que ensejaram na 

negativação de seu nome. Ocorre que o Requerido apresentou telas 

comprobatórias e histórico de pagamento realizado pela parte autora por 

vários meses subsequentes, e não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No 

que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação 

pelo autor. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Em relação à ausência de prévia notificação da anotação, 

esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro, 

conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO 

DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do 

consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão restritivo de 

crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. 

Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por notificar 

previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por 

instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, 

Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - 

AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA 

- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 
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CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006423-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALISIANE FRANCISCO DE APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006423-65.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por WALSIANE FRANCISCA APARECIDA 

DE OLIVEIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

apesar de não ter nenhuma pendencia financeira com a Requerida, ao 

tentar realizar uma compra no crediário, foi informada que esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor R$ 76,74 

(setenta e seis Reais e setenta e quatro centavos). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004623-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PINHEIRO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1004623-02.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por FERNANDO PINHEIRO DUARTE em desfavor de VIVO S.A., alegando a 

parte autora que ao tentar efetuar o financiamento de uma moto foi 

impedido, pois foi informado que a Requerida havia negativado seu nome 

junto aos órgãos de crédito SPC e SERASA, por um débito no importe R$ 

185,68 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Aduz 

que possui junto ao Requerido um contrato de telefone celular pelo plano 

controle, o qual está com os pagamentos em dia. Sustenta que se dirigiu 

até a empresa a fim de encontrar uma solução pacifica para a contenda, 

mas mesmo após diversas tentativas o atendente da operadora afirmou 

que a dívida era legítima, e consequentemente a sua negativação. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Em que pese a inversão do ônus da prova 

que beneficia o consumidor, entendo que cabe ao autor, no momento da 

propositura da ação, comprovar a existência da alegada negativação, que 

seria o mínimo de prova a demonstrar o afirmado na inicial. Entretanto, 

infere-se dos autos que a parte autora não trouxe aos autos extrato do 

cadastro de devedores que demonstre a restrição em seu nome lançada 

pela requerida, ônus que lhe cabia. Provar significa a demonstração de 

fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve 

convencer; aquela que apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o 

julgador que necessita, para formar seu convencimento, de provas 

escorreitas na demonstração dos fatos alegados na inicial. O ônus da 

prova parte do princípio que toda afirmação precisa de sustentação, de 
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provas para ser levada em consideração, e quando não são oferecidos, 

essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada 

em um raciocínio lógico. Desse modo, a improcedência dos pedidos 

formulados na inicial é medida que se impõe. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1002128-19.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Defiro o 

pedido de retificação do polo passivo. Promova a Senhora Gestora a 

alteração, conforme requerido na contestação. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANA MARIA DA SILVA em desfavor de OI 

S.A e OI MÓVEL S/A, alegando a autora que ao tentar realizar 

financiamento para aquisição de casa própria teve seu cadastro 

reprovado pela análise de crédito, em virtude de restrições em seu CPF/MF 

lançadas pelas requeridas nos valores de R$ 288,55 (duzentos e oitenta e 

oito reais e cinquenta e cinco centavos) inserida no cadastro de 

devedores em 02/12/2014, referente ao contrato nº 12852603, e no valor 

de R$ 791,26 (setecentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), 

inserida no cadastro de devedores em 14/10/2014, referente ao contrato 

nº 0000005049378296. Aduz que em contato com a central de 

atendimento das requeridas, informou que os débitos não foram por ela 

contraídos, pois não realizou qualquer tipo de contratação e solicitou a 

baixa das restrições, entretanto não obteve êxito em resolver a situação. 

Ao final requer a declaração de inexistência dos débitos, e a condenação 

das requeridas ao pagamento de danos morais. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe às 

empresas-requeridas comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, as requeridas alegam que a requerente era 

titular de terminal fixo de telefonia e de TV, cancelados por inadimplência, 

e que os terminais foram instalados no mesmo endereço indicado pela 

autora na inicial, não havendo que se falar em fraude. Ocorre que as 

Requeridas apresentaram telas comprobatórias onde consta que o 

endereço da autora é o mesmo informado na inicial, bem como histórico de 

pagamento realizado pela parte autora, e não há nos autos notícia de furto 

e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. No que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, 

ressalto que é notório a possibilidade da contratação de serviços 

telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220690 Nr: 7629-34.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADST, KES, WCSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, LEANDRO LADEIA 

SEGATTO - OAB:20324, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. Márcio 

da Silva Almeida - OAB/MT , para em 72 (setenta e duas) horas, 

DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 163257 Nr: 558-83.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORATH CAMILA PEREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 Vistos etc,

Defiro o pedido do Ministério Público de fl. 87.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 235840 Nr: 5123-51.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON BENEDITO DE ARRUDA, JUAREIS 

FILHO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CÉSAR FADUL - 
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OAB:4541-B/MT, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 08 de Agosto de 2018, às 

13h00.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 519-09.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ GONÇALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, inciso IV, e Art. 109, “caput”, 

inciso IV, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado RONES FERREIRA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, pela 

suposta prática do crime previsto no Artigo 180, caput, do Código Penal, 

pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma 

outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição.Ciência ao Ministério Público e à ilustre Defesa.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227947 Nr: 12801-54.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS RAIANE KISCHNER - 

OAB:20615 MT, OTÁVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14.238 OAB/MT

 Vistos etc,

Ante a ausência das demais testemunhas, redesigno para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 13h15mim. Comunique-se o juízo deprecante. Sai a 

advogada intimada. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 167705 Nr: 4435-31.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO CÉSAR RIBEIRO DE FRANÇA, 

CATARINA PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455/MT, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. Márcio 

da Silva Almeida - OAB/MT , para em 72 (setenta e duas) horas, 

DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 232462 Nr: 2703-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GOMES DA SILVA, MATHEUS 

REZENDE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 Vistos etc,

Às fls. 47/48, MATHEUS REZENDE PIRES, requereu a restituição da 

motocicleta Honda Bros CG FAN ESI, de cor preta, ano 2011, placa NTZ 

0804/MT e o aparelho celular Sansung JT Neto.

 Tais objetos foram apreendidos por ocasião da prisão em flagrante delito 

do autuado.

O Ministério Público manifestou-se desfavorável à restituição, fl.59.

É o relato essencial. DECIDO.

Verifica-se cuidar-se de autos de prisão em flagrante, aguardando-se 

ainda, o aporte da ação penal correspondente.

 Ademais, os bens apreendidos ainda são do interesse do processo, 

tendo em vista que a ação penal nem ao menos teve início, como reza 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”.

Neste sentido:

STJ-050863) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. 

RESTITUIÇÃO DE BENS. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. I - 

Conforme estabelece o art. 118 do Código de Processo Penal "antes de 

transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão 

ser restituídas enquanto interessarem ao processo". II - Na hipótese 

vertente, os bens apreendidos e cuja restituição se busca, conforme 

destacado pelo Parquet em sua manifestação, ainda apresentam relevante 

interesse para o processo, mormente diante de oferecimento de denúncia 

em que se imputa ao requerente fato consistente em suposta prática de 

fraude processual, o que impede, por ora, a sua restituição. Agravo 

regimental desprovido. (Agravo Regimental na Petição nº 6330/SP 

(2008/0055066-6), Corte Especial do STJ, Rel. Félix Fischer. j. 19.11.2008, 

unânime, DJe 09.02.2009).

Ex Positis, em consonância com o parecer ministerial, e com fulcro no Art. 

118 do Código de Processo Penal, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

restituição de fls. 47/48, tendo em vista que a ação penal e 

consequentemente a instrução processual ainda não se iniciou.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 232938 Nr: 3054-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Terceira Vara de Mirassol D'Oeste, MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DO CARMO DA SILVA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/mt

 Vistos etc,

Ante a ausência da testemunha, redesigno para o dia 30 de agosto de 

2018, às 16h05min. Comunique-se o juízo deprecante. Intimem-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 168435 Nr: 5018-16.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos etc,

Ante o comparecimento espontâneo do réu, revogo a revelia, 

anteriormente decretada.

 As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à 

defesa para memoriais finais, vindo-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 41422 Nr: 101-66.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 
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162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. FÁBIO 

DE SÁ PEREIRA - OAB/MT , para em 72 (setenta e duas) horas, 

DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 189500 Nr: 7938-26.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. 

CLAUDIO PALMA DIAS

 - OAB/MT , para em 72 (setenta e duas) horas, DEVOLVER os autos em 

cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 138107 Nr: 7555-87.2011.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP 189/2009-DPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. 

GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES - OAB/MT , para em 72 (setenta e duas) 

horas, DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 232619 Nr: 2808-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS HERCULANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B

 Vistos etc,

Considerando a ausência da testemunha redesigno para o dia 13 de 

setembro de 2018, às 13h00min. Comunique-se o juízo deprecante. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233611 Nr: 3530-84.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN SOUKEF CAMPOS, ELVIRO DA ROCHA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:OAB/MT 13.290-A

 Vistos etc,

Ante a ausência da testemunha, redesigno para o dia 30 de agosto de 

2018, às 16h00min. Comunique-se o juízo deprecante. Intimem-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 92262 Nr: 7354-66.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MARTINS DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. 

GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES

 - OAB/MT , para em 72 (setenta e duas) horas, DEVOLVER os autos em 

cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194647 Nr: 317-41.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCYMARIO DE CAMPOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - 

OAB:14.000

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. 

DANILO VITOR MARTINS CUNHA

 - OAB/MT , para em 72 (setenta e duas) horas, DEVOLVER os autos em 

cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204226 Nr: 6101-96.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - 

OAB:22.281 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 

MT, RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO - OAB:22120/O

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. JOAO 

VICTOR GOMES LACERDA SILVA - OAB/MT , para em 72 (setenta e duas) 

horas, DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 174093 Nr: 9260-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BLUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIERIA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada do réu Dr. NUANE 

CAROLINE RODRIGUE - OAB/MT , para em 72 (setenta e duas) horas, 

DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 216189 Nr: 3927-80.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA CAMPOS DE ALMEIDA, LUCIMARA DA 

SILVA SANTOS, JAIME BELO DE AMORIM, ZENAIDE LEMES DA SILVA 

BENEVIDES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AMBRÓSIO CURVO 

FILHO - OAB:22120/O

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. 

RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO - OAB/MT , para em 72 (setenta e 

duas) horas, DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220154 Nr: 7304-59.2017.811.0006

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. Márcio 

da Silva Almeida - OAB/MT , para em 72 (setenta e duas) horas, 

DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229577 Nr: 933-45.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 933-45.2018.811.0006 – Id. 229577

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): FRANCISCO ELDON SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Francisco Eldon Silva, Cpf: 88388247115, Rg: 

1301804-3 SSP MT Filiação: Jose Agapto da Silva e Maria Odete Oliveira 

da Silva, data de nascimento: 11/07/1960, brasileiro(a), convivente, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU DESFAVOR, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida SENHORINHA 

RIBEIRO DA SILVA na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) FRANCISCO ELDON SILVA, que teria cometido, em tese, o 

delito de AMEAÇA, com a incidência da Lei nº 11.340/06. (...) Ante o 

exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as 

seguintes medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto 

urgente: 01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; 04-DETERMINO o encaminhamento da ofendida e dependentes 

ao programa oficial de proteção e atendimento; Deixo de deferir o pedido 

de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, pois tal se aplica 

somente aos casos em que o suposto agressor reside no mesmo local 

que a vítima, o que não é o caso relatado aqui, eis que a vítima informou 

que já se encontra separada do ofensor. (...) Diante desse cenário, 

DETERMINO que o agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas pela 

equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara 

Criminal, para informações necessárias, e a providencia se impõe para 

atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca 

incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da 

mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar.(...) Após o 

decurso do prazo superior a 06 (seis) meses e não havendo informações 

que demonstre a necessidade da manutenção das medidas anteriormente 

aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com baixas e 

anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do arquivamento. Por 

fim, determino que o presente procedimento seja autuado em segredo de 

justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Intime-se a todos 

da presente decisum. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

28 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 226578 Nr: 11835-91.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 11835-91.2017.811.0006 – Id. 226578

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): IZAQUE SOUZA MILAS

INTIMANDO: o Autor do fato: IZAQUE SOUZA MILAS, Rg: 0989374-1 sj MT 

Filiação: Clementino Chaves de Souza e Izabel da Silva Milas, data de 

nascimento: 15/08/1975, brasileiro(a), natural de Porto esperidião-MT, 

casado(a), aposentado, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU DESFAVOR, que seguem 

abaixo transcritas.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) Visto e bem examinado no PLANTÃO 

JUDICIÁRIO REGIONAL. Trato de AÇÃO CAUTELAR – INCIDENTE-, em que 

a ofendida/vítima ANA PAULA IVES DOS SANTOS (...), requereu a 

aplicação de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAAPLICO, (...) tendo 

como suposto ofensor/autor do fato IZAQUE SOUZA MILAS, (...). APLICO, 

de IMEDIATO, ao suposto ofensor/autor do fato IZAQUE SOUZA MILAS, as 

seguintes medidas: 1. O AFASTAMENTO DO OFENSOR/AUTOR DO FATO 

DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA, 

necessário na hipótese para garantir a integridade da ofendida/vítima, 

diante dos riscos em se manter aquele no local em que a ofendida/vítima 

permanecerá- (...). 2. A PROIBIÇÃO de determinadas condutas 

especificamente a APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, fixando o limite mínimo 

de distância de 50m (cinquenta metros) entre este(s) e o agressor/autor 

do fato, justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção (...); 3. 

A PROIBIÇÃO de determinadas condutas especificamente o CONTATO 

COM A OFENDIDA, por qualquer meio de comunicação, (...); 4. A 

PROIBIÇÃO de determinadas condutas especificamente FREQUENAÇÃO 

DE DETERMINADOS LUGARES, NA HIPÓTOSE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E 

DE SEUS FAMILIARES, a fim de preservar a integridade física e psicológica 

da ofendida, (...); 5. A SEPARAÇÃO DE CORPOS, necessária para 

proteger a integridade física e psicológica não somente da ofendida/vítima, 

mas do casal que, civilizadamente, pode conviver futuramente, bem como 

para comprovar o dies a quo da separação de fato. Essa desconstitui o 

vínculo jurídico existente entre o ofensor/autor do fato e a ofendida/vítima, 

quando casados, permitindo o início da contagem do prazo para o pedido 

de divórcio. Além disso, a separação de corpos antecipa a cessação dos 

deveres de coabitação e fidelidade recíproca, contudo não substitui a 

dissolução de união estável, a separação ou divórcio judiciais ou 

extrajudiciais, que, sendo o desejo da ofendida/vítima, deve ser 

regularmente pleiteado. (...) Notifique o ofensor/autor do fato da decisão, 
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consignando que o descumprimento das medidas protetivas poderá 

implicar na decretação da PRISÃO PREVENTIVA – arit. 313, III, do CPP e 

art. 20 da Lei n. 11.340/2006 – assim como, em sendo necessário, poderá 

ser obrigado a utilizar para fins de fiscalização imediata e efetiva das 

medidas, facultando-se à ofendida/vítima, nessa hipótese, requerer, 

expressa e justificadamente, o uso do botão de alerta, (...) – CNGC, art. 

1703 e §§. (...).”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

28 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229205 Nr: 705-70.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 705-70.2018.811.0006 – Id. 229205

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): MATEUS GARBIN DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Autor do fato: Mateus Garbin de Oliveira Filiação: Evaldo Leite 

de Oliveira e Solange Garbin, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU DESFAVOR, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida DALVA MORAES DE 

SOUZA, na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) agressor(a) 

MATEUS GARBIN DE OLIVEIRA, que teria cometido, em tese, o delito de 

AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, com a incidência da Lei nº 11.340/06. (...) 

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico 

as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto 

urgente: 01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 200 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; Deixo de deferir o pedido de afastamento do lar, domicílio ou 

local de convivência, pois tal se aplica somente aos casos em que o 

suposto agressor reside no mesmo local que a vítima, o que não é o caso 

relatado aqui, eis que a vítima informou que já se encontra separada do 

ofensor. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe 

de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações 

necessárias, e a providencia se impõe para atender a comandos 

constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o 

senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, 

nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e 

garantir a harmonia familiar. (...) Após o decurso do prazo superior a 06 

(seis) meses e não havendo informações que demonstre a necessidade 

da manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por bem 

determinar o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe, 

devendo a vítima ser notificada do arquivamento. Por fim, determino que o 

presente procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme 

preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Intime-se a todos da presente 

decisum. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 28 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233820 Nr: 3661-59.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3661-59.2018.811.0006 – Id. 233820

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): EDMILSON JOSÉ DA SILVA LEODORO

INTIMANDO: Autor do fato: Edmilson José da Silva Leodoro Filiação: Leide 

Maria da Silva Deodoro, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU DESFAVOR, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, em Substituição Legal. Ante o art. 18 da Lei 

n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima SUZANA 

MINEIRO TARGA, tendo como suposto agressor EDMILSON JOSÉ DA 

SILVA LEODORO, que teria cometido, em tese, ameaça, com a incidência 

da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas cabíveis. (...) 

Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA que denoto necessárias: 01-DETERMINO o afastamento do 

ofensor do lar, domicílio ou local de convivência; 02-PROIBO O OFENSOR 

de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 

200 metros; 03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, 

familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; 04-PROIBO 

O OFENSOR de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua 

integridade física e psicológica; 05-DETERMINO a separação de corpos 

entre as partes. Deixo de acolher os demais pedidos, vez que a ofendida 

não trouxe aos autos informações e documentos hábeis que demonstrem 

a real necessidade de tal medida protetiva de urgência. (...) Diante desse 

cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer 

perante 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência 

se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da 

CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. (...) As 

medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, 

serão arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, 

deverá comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. (...) 

Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a vítima. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 28 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231153 Nr: 1836-80.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1836-80.2018.811.0006 – Id. 231153

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): WILSON PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO: Vítima: Ana Paula de Lima dos Santos, Cpf: 04964589145, Rg: 

23365722 SSP MT Filiação: Manoel dos Santos e Juliana de Lima, 
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brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA, acima qualificada, de que foram 

REVOGADAS AS MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente deferidas em seu 

favor, conforme decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "Medida protetiva cod. n. 231153 Vistos, etc. 

Trata-se de procedimento de medidas protetivas de urgência, solicitadas 

pela vítima Ana Paula de Lima dos Santos, tendo como suposto ofensor o 

sr. Wilson Pereira da Silva. As referidas medidas foram deferidas (fls. 

13/14), porém, a vítima compareceu perante a Serventia deste Juízo, 

requerendo a revogação das mesmas (fl. 18). Desta forma, em 

consonância com o parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

deferidas em favor da vítima. Intime-se a vítima e após, arquive-se. As 

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, , digitei.

Cáceres - MT, 28 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228368 Nr: 13139-28.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CIDSEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 13139-28.2017.811.0006 - Id. 228368

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ALUISIO MAGALHÃES DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Aluisio Magalhães da Silva Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU DESFAVOR, que seguem 

abaixo transcritas.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) Cuida-se de Pedido de Providências Protetivas 

em favor de LOACILDE DE PAULA, (...) na forma do art. 7º, incisos I e 

art.11, inciso I, ambos da Lei Maria da Penha, perpetrado por ALISIO 

MAGALHÃES DA SILVA, todos qualificados na exordial. (...). ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) PROIBIR, a 

teor dos arts. 23 e 24 da Lei nº 11.340/06 o agressor de: (1) Aproximar-se 

da ofendida, num raio de 500 metros; (2) Manter contato com a ofendida, 

seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação; (3) 

Frequentar a residência e local de trabalho da vítima e de seus familiares; 

(B) O descumprimento do item “a” sujeitará o agressor à MULTA DIÁRIA 

DE R$ 500,00, sem prejuízo das demais providências constantes do art. 

461 do CPC e importará na CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE 

DESOBEDIÊNCIA, forte no art. 330, CP, bem como a decretação da prisão 

preventiva; (...) Intimem-se as partes. 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, , digitei.

Cáceres - MT, 28 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 233923 Nr: 3762-96.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANO PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .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. Envio 

os autos para contadoria judicial para a realização de cálculo de dias 

multa.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 19 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.: 234656 Nr: 4295-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL CARVALHO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .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. 

Intime-se o reeducando, para que compareça no prazo de 30 (trinta dias) 

compareça junto a 3° Vara Criminal desta comarca, para que dê início ao 

pagamento dos dias-multa (cf. cálculo de fls.38), podendo ser parcelado 

em até 10 (dez) vezes.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 19 

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.: 234590 Nr: 4251-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUILSON ANDRÉ SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .Cientifique-se, ainda, o reeducando que, caso não dê início ao 

cumprimento das penas restritivas de direitos no prazo de 30 (trinta) dias, 

comprovando junto aos autos o pagamento da primeira parcela da 

prestação pecuniária, poderá ocorrer a regressão de seu atual regime de 

pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, de igual 

forma.Oficie-se ao DETRAN/MT, comunicando acerca da proibição de 

obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período estabelecido 

na sentença condenatória.Encaminhem-se os autos à contadoria judicial 

para elaboração do cálculo dos dias-multa. Após, intime-se o reeducando, 

para que compareça no prazo de 30 (trinta dias) compareça junto a 3° 

Vara Criminal desta comarca, para que dê início ao pagamento dos 

dias-multa, se houver, podendo ser parcelado em até 10 (dez) 

vezes.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234595 Nr: 4256-58.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079
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 Autos 4258-28.2018.811.0006 - Cód. 234595

Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 15 

(quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

 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 frequentar 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.: 234657 Nr: 4296-40.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO

 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.Encaminhem-se os autos à contadoria 

judicial para elaboração do cálculo dos dias-multa. Após, intime-se o 

reeducando, para que compareça no prazo de 30 (trinta dias) compareça 

junto a 3° Vara Criminal desta comarca, para que dê início ao pagamento 

dos dias-multa, se houver, podendo ser parcelado em até 10 (dez) 

vezes.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 19 horas e antes das 

06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à 

Cadeia Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234591 Nr: 4252-21.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .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.Após, 

intime-se o reeducando, para que compareça no prazo de 30 (trinta dias) 

compareça junto a 3° Vara Criminal desta comarca, para que dê início ao 

pagamento dos dias-multa (cf. cálculo de fls. 27), podendo ser parcelado 

em até 10 (dez) vezes.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 19 

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.: 234603 Nr: 4263-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA REGINA RIBEIRO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18880/O, MARCOS ANTONIO CORBELINO - 

OAB:OAB9898

 Autos 4263-50.2018.811.0006 - Cód. 234603

Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 06 (seis) 

meses de detenção, em regime aberto.

 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 frequentar 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.: 234413 Nr: 4105-92.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JUNIOR SILVESTRE DE LIMA

 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.Encaminhem-se os 
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autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo dos dias-multa. 

Após, intime-se o reeducando, para que compareça no prazo de 30 (trinta 

dias) compareça junto a 3° Vara Criminal desta comarca, para que dê 

início ao pagamento dos dias-multa, se houver, podendo ser parcelado em 

até 10 (dez) vezes.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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 112391 Nr: 7173-60.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER - 

OAB:10768, WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18.570-B/MT, WESLEY 

ROBERT AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos.

Intime-se a defesa para manifestação quando a desistência da 

testemunha Gutemberg de Jesus Rodrigues Silva.

Após manifestação ou silêncio que será interpretado como desistência 

tácita, voltem conclusos.

Proceda-se ao contato telefônico com a Cadeia Pública de Tangará da 

Serra/MT, visando averiguar se o réu encontra-se segregado naquela 

unidade prisional.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 235010 Nr: 4546-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .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. Envio os autos para contadoria judicial para a realização 

de cálculo de dias multa.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.: 217488 Nr: 5089-13.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CEZAR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal nº 5089-13.2017.811.0006 – Cód. 217488

Vistos.

Denoto dos autos, de análise da guia de pena juntada que o recuperando 

teve sua pena privativa de liberdade convertida em 01 (uma) restritiva de 

direito, a saber: prestação pecuniária consistente ao pagamento de um 

salário mínimo.

Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com a seguinte pena 

restritiva de direito:

b) O pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, 

equivalente a R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro) reais, 

parcelado em até 10 (dez) vezes, a serem pagos em favor do Conselho 

da Comunidade da Comarca e Cáceres/MT, junto a conta corrente do 

Banco do Brasil, agência 0184-8, Conta nº 33897-4, os quais deverão ser 

efetuados na boca do caixa, e trazidos os respectivos comprovantes a 

este Juízo junto à Secretaria da 3ª Vara Criminal, para juntada aos autos.

Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando indagar se o 

mesmo aceita as regras da substituição operada, informando ao mesmo 

que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.

Cientifique-se, ainda, o reeducando que, caso não dê início ao 

cumprimento das penas restritivas de direitos no prazo de 30 (trinta) dias, 

comprovando junto aos autos o pagamento da primeira parcela da 

prestação pecuniária, bem como comparecendo à Secretaria de Obras do 

Município de Cáceres/MT, poderá ocorrer a regressão de seu atual regime 

de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, de igual 

forma.

 Intime-se ainda o reeducando (a), para que compareça no prazo de 45 

(quarenta e cinco dias) á 3° Vara Criminal desta comarca, para que dê 

início ao pagamento dos dias-multa, fls.73.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234600 Nr: 4261-80.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN FARIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 4261-80.2018.811.0006 – Cód. 234600

Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 15 

(Quinze) dias de prisão simples.

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 frequentar 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 
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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.: 228657 Nr: 237-09.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA SOARES, JOMAR DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por 

Lorena Soares, mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva, 

pelos seus próprios fundamentos.Certifique-se a prisão do réu nos autos 

de executivo de pena de cód. 176119, bem como oficie-se à 1ª Vara 

Criminal, indicando a prisão do mesmo nestes autos.Analisando os autos 

verifico que os acusados não apresentaram preliminares em suas 

defesas prévias, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito 

da ação penal no decorrer da instrução, bem como, apenas nas 

alegações finais.Assim, estando nos termos do artigo 41 do CPP, RECEBO 

a presente denúncia.Designo o dia 24/07/2018, às15 h05min, para a 

realização da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que 

além da oitiva das testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório da 

acusada.Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem 

como mandados e ofícios pertinentes.Intimem-se os acusados para 

comparecerem à audiência designada acompanhada de seu advogado e 

do Dr. Defensor Público.Notifique-se o Ministério Público, ciência à 

Defensoria Pública, bem como, intime-se o advogado do 

acusado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228540 Nr: 144-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE CRISTINY ROMÃO DE QUEIROZ 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/07/2018, às15 h10min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos réus, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se e requisite-se a acusada para comparecer à audiência 

designada acompanhada de seu defensor.

Notifique-se o Ministério Público e intime-se o Dr. Defensor.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 233822 Nr: 3663-29.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado por José Antonio dos Santos Junior, mantendo a decisão que 

decretou sua pr isão prevent iva,  pelos seus própr ios 

fundamentos.Analisando os autos verifico que os acusados não 

apresentaram preliminares em suas defesas prévias, reservando-se no 

direito de se manifestar sobre o mérito da ação penal no decorrer da 

instrução, bem como, apenas nas alegações finais.Assim, estando nos 

termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente denúncia.Designo o dia 

26/07/2018, às15h50min, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que além da oitiva das testemunhas 

arroladas, será tomado o interrogatório da acusada.Expeçam-se 

precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado do Dr. Defensor Público.Notifique-se o Ministério Público e 

ciência à Defensoria Pública.Expeça-se o necessário.Cumpra-se e 

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 235008 Nr: 4544-06.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SOUZA JOVION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:17.455

 Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando indagar se o 

mesmo aceita as regras da substituição operada, informando ao mesmo 

que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.Cientifique-se, ainda, o reeducando 

que, caso não dê início ao cumprimento das penas restritivas de direitos 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovando junto aos autos o pagamento da 

primeira parcela da prestação pecuniária, poderá ocorrer a regressão de 

seu atual regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora 

concedida, de igual forma.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. Elabore-se 

Cálculo dos dias-multa. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234193 Nr: 3946-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Autos nº 3946-52.2018.811.0006 – Cód. 234193

Vistos.

Denoto dos autos, de análise da guia de pena juntada que o recuperando 

teve sua penas privativa de liberdade convertida em 02 (duas) restritiva 

de direitos, a saber: limitação de finais de semana e prestação de serviços 

à comunidade.

Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes penas 

restritivas de direitos:

a) prestação de serviços a comunidade pelo prazo de sua pena, conforme 

guia de fls. 08 a 12, por 7 (sete) horas semanais, devendo o reeducando 

comparecer junto a secretaria de obras do Município de Cáceres/MT para 

que possa ser indicado ao mesmo o local de prestação de serviços;

b) recolher-se em sua residência das 19 horas das sextas-feiras às 06 

horas das segundas-feiras, durante o período da pena;

Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando indagar se o 

mesmo aceita as regras da substituição operada, informando ao mesmo 

que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.

Cientifique-se, ainda, o reeducando que, caso não dê início ao 

cumprimento das penas restritivas de direitos no prazo de 30 (trinta) dias, 
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comprovando junto aos autos o pagamento da primeira parcela da 

prestação pecuniária, bem como comparecendo à Secretaria de Obras do 

Município de Cáceres/MT, poderá ocorrer a regressão de seu atual regime 

de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, de igual 

forma.

Oficie-se à Secretaria de Obras de Cáceres/MT informando a presente 

decisão, bem como, requisitando que, se no prazo de 60 (sessenta) dias o 

reeducando não comparecer junto à mesma, informe a este Juízo para as 

providências cabíveis.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 235012 Nr: 4548-43.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Deverá o Sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando indagar se o 

mesmo aceita as regras da substituição operada, informando ao mesmo 

que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.Cientifique-se, ainda, o reeducando 

que, caso não dê início ao cumprimento das penas restritivas de direitos 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovando junto aos autos o pagamento da 

primeira parcela da prestação pecuniária, bem como comparecendo à 

Secretaria de Obras do Município de Cáceres/MT, poderá ocorrer a 

regressão de seu atual regime de pena ou desconversão da benesse que 

lhe fora concedida, de igual forma.Oficie-se à Secretaria de Obras de 

Cáceres/MT informando a presente decisão, bem como, requisitando que, 

se no prazo de 60 (sessenta) dias o reeducando não comparecer junto à 

mesma, informe a este Juízo para as providências 

cabíveis.Encaminhem-se os autos à contadoria judicial para elaboração do 

cálculo dos dias-multa. Após, intime-se o reeducando, para que 

compareça no prazo de 30 (trinta dias) compareça junto a 3° Vara Criminal 

desta comarca, para que dê início ao pagamento dos dias-multa, se 

houver, podendo ser parcelado em até 10 (dez) vezes.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 191207 Nr: 9038-16.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO FLAVIO DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FERNANDA VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:84661/MG

 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. Elabore-se cálculo de pena.Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 187778 Nr: 6821-97.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO ROGERIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Autos n° 6821-97.2015.811.0006 – Cód. 187778

Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 1120, informando que o recurso foi 

interposto no prazo legal, recebo a apelação de fls. 119.

 Vista ao apelante para suas razões, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena 

de subida sem elas e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao 

apelado para também arrazoar em igual prazo.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234599 Nr: 4260-95.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUCENILDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos 4260–95.2018.811.0006 - Cód. 234599

Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 03 (três) 

meses de detenção, em regime aberto.

 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 frequentar 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.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000146-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SULPICIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, 

bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com 

a finalidade de INTIMAR a partes, por meio de seus procuradores, para 

que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001498-29.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIESLHE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - MT0012780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

 

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, 

bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com 

a finalidade de INTIMAR as partes, por meio de seus procuradores, para 

que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRIO DESBESSEL (RÉU)

IDINETE GOMES DE CAMPOS (RÉU)

 

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, 

bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com 

a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus procurador, para 

que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do 

sistema CPD, cujo acesso se dá através do sitio eletrônico 

www.tjmt.jus.br - aba “emissão de guias online”, aportando-se aos autos 

o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) oficial de justiça. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001237-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 

1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o recolhimento das custas para distribuição da Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Tangará da Serra- MT nos autos 

e/ou sua devida distribuição no juízo deprecado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000822-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGLIUCO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de Recolhimento 

deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços > 

Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Nome do(s) 

executado(s): AGLIUCO APARECIDO DOS SANTOS Localidade: Av. 

Conceição, n.326, São Benedito, CEP: 78.400-000, localizado em 

Diamantino/MT. Finalidade da Diligência: Busca e Apreensão. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001675-90.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MACHIONE MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001675-90.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: JULIO CESAR MACHIONE MORI REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Aguarde-se a realização de audiência de 

conciliação e mediação. Após, voltem os autos conclusos para análise do 

pedido de fls. 300/301. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

29 de junho de 2018. André Luciano Costa gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000215-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MANTELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EFIGENIA PEDRO MANTELI (RÉU)

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40658 Nr: 1477-51.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGS, TGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTLM, NSdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT, 

Angelica Rodrigues Maciel - OAB:10.862/OAB MT, Raphaelle Aquino 

Castrillo - OAB:10930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spinola da Rosa 

- OAB:13.731, Maria Emilia Gonçalves de Rueda - OAB:23.748 PE

 Intimo o(s) Procurador(es) do(s) Requerido(s) da r. sentença de fls. 

308/309, parcialmente transcrita: (...........) HOMOLOGO, por sentença, 

para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado 

entre as partes litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se 

estampadas no Termo de Sessão Mediação de fls. 306/307 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.Honorários conforme pactuados.Intimem-se as 

partes por meio de seu procurador.Observadas as formalidades legais, 

arquive-se.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88199 Nr: 489-88.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Prestes Joao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste acerca da 

carrespondência devolvida de fls.195.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88874 Nr: 1204-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macleide Marques Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 139, 

no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125609 Nr: 1060-83.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Lasch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercilio Vili Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Ante o exposto, DETERMINO o imediato cumprimento na forma deprecada, 

expedindo-se mandado de IMISSÃO NA POSSE dos bens objetos das 

matrículas sob nº 14.985 e nº 12.832, uma vez que inexiste nos autos 

caução ofertada.Comunique-se ao juízo deprecante.Após, com as baixas 

p e r t i n e n t e s ,  D E V O L V A - S E ,  c o n s i g n a n d o  a s  n o s s a s 

homenagens.Cumpra-se expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100967 Nr: 1914-82.2015.811.0005

 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: Aparecido Guerreiro Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCI Brasil China Importadora e Distribuidora 

S/A, Eldorado Comércio de Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Moraes Dourado 

Neto - OAB:OAB/PE 23.255

 Intimo o Procurador do Requerido do r. despacho de fls. 176, a seguir 

trancrito:Vistos etc.Defiro o pedido de fl. 175.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4111 Nr: 225-67.1996.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonso Cavalcante Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - 

OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Magalhães Gonçalves - 

OAB:8271/SC, Orlando Gonçalves - OAB:6017-A

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 289, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84226 Nr: 3388-30.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreno Luiz Cocco

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Intimação do Patrono do Requerido do despacho de fls.393 abaixo 

transcrito: Vistos etc. Dê se ciência aos litigantes acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nada sendo 

requeido em 30 dias, ao arquivo, mediante a adoção das formalidades de 

praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 08 da junho de 2018.André Luciano Costa 

Gahyva- Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44486 Nr: 1150-72.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Michelon, Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika 

Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 Intimo o Credor para retirar a retirar a Certidão de Crédito, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17784 Nr: 1171-92.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Resino
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Intimo o Procurador do Executado da r. sentença de fls. 330/331, a seguir 

transcrita: " Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por ADM- EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A 

(atual ADM DO BRASIL LTDA) em face de JOSÉ CARLOS RESINO, todos 

devidamente qualificados nos autos.As partes transigiram, sendo 

homologado e suspenso o feito até o cumprimento do acordo.A parte 

exequente informa (fls. 329) o cumprimento do acordo.É o necessário 

relato.DECIDO.Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes 

transigiram, requerendo a homologação e a suspensão do feito até o 

cumprimento do acordo.

A parte exequente informa (fls. 329) cumprimento do acordo, pugnando, 

pela extinção do feito.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e 

o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo 

Civil.Custas e honorários conforme pactuado.Observadas as formalidades 

legais, arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4946 Nr: 353-29.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Amaro D' Almeida, Beno Egon Neis, Azilda 

Wilke Lemos, Hulda Wilke Simm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimação das partes para que fiquem cientes do ofício nº 387/2018 do 1º 

SERVIÇO REGISTRAL DE DIAMANTINO - MT e tome as providências 

cabiveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101361 Nr: 2174-62.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivaldo Pimenta da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que ele se manifeste no prazo de 05 

dias, acerca das correspodencias devolvidas de fls. 117/119.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87901 Nr: 163-31.2013.811.0005

 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: Nestor Felipe Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isabel de Arruda Magalhães, Sebastiana das 

Graças Soares Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663

 Intimação do Requerido da decisãod e fls.75 abaixo transcrito:Vistos 

etc.Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, DEFIRO o 

pedido de fl. 250.Designo audiência de conciliação para o dia 25 de julho 

de 2.018, às 14:00horas.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).Conste a advertência do não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2123 Nr: 59-06.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Macedo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Crislaine Veiga - OAB:15425/O, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clodoaldo Roberto Barbosa - 

OAB:76755/MG

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da devolução da 

Carta Precatória de fls. 583/602 e da Certidão Negativa do Oficial de 

Justiça de fls. 598.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8337 Nr: 1318-60.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário Antônio Tomaz do Nascimento, Jaime 

Tomaz do Nascimento, Natalina Ramos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelton Alfredo Volpe - 

OAB:OAB/MT 19.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO/MT, com a finalidade de AVALIAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42917 Nr: 3645-26.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Faverzani Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/MT, Washington Faria Siqueira - OAB:18071-A/MT

 Intimação do Patrono do Requerido do despacho de fls.272. abaixo 

transcrito: Vistos etc.Defiro o pedido de fl. 270. Em nada requerido em 15 

(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 19257 Nr: 2017-12.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Quintino Vitorassi, Maria Bernadete 

Paganotto Vitorassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Milena Piragine - OAB:17.210-A MT

 Intimo o Procurador do Requerido da r. sentença de fls. 538/539, a seguir 

transcrita: Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

ajuizada por ESPÓLIO DE QUINTINO VITORASSI em face de COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, ambos devidamente qualificados nos 

autos.Em postulado de fl. 537, a parte exequente informa que o devedor 

efetuou o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela extinção do 

feito.É o necessário relato.DECIDO.Da análise dos autos, verifico, a parte 

exequente informa que o devedor efetuou o pagamento do débito ora 

exequendo, via de consequência, a extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e 

o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo 
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Civil.Observadas as formalidades legais, arquive-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25426 Nr: 101-69.2005.811.0005

 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: Itelvino Hoffman, Alcineu José Marcondes, Clarice 

Cordeiro Marcondes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Intimação do Patrono do Requerido para que fique ciente do despacho de 

fls. 1499 abaixo transcrito:Vistos etc.Defiro o pedido de fl. 1493.Decorrido 

o prazo, retornem os autos ao arquivo.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85872 Nr: 1374-39.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest.Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Mlticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Rodrigues Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 126, 

no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34036 Nr: 1831-47.2007.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcelo Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:OAB/MT 15.687-A, Teresa Celina de Arruda Alvim - OAB:PR 

22.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT

 Intimação do Patrono do Requerido da R. Sentença de fls.387/388 abaixo 

transcrito:Vistos etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO CNH CAPITAL S/A em face de 

JOÃO MARCELO FOGAÇA, ambos devidamente qualificados nos autos.Em 

postulado de fls. 385/386, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e extinção do feito.É o necessário 

relato.DECIDO.HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 385/386 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por 

sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.Custas e honorários 

conforme pactuados.Homologo a desistência do prazo recursal.Intimem-se 

as partes por meio de seu procurador.Observadas as formalidades legais, 

arquive-se.s providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84833 Nr: 4027-48.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorlei Vitorassi, Alirio Vitorassi, Maria 

Bernadete Paganotto Vitorassi, Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, 

Espólio de Quintino Vitorassi, Edesia Boaroli Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, HELTON 

GEORGE RAMOS - OAB:11237-B, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade 

de fls.157/172, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89143 Nr: 1489-26.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereo Granzotto, Genezio Gomes dos Santos, 

Norton Marcos Granzotto, Neri Terezinha Granzotto Santos, Izolde Neusa 

Granzotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo credor para que tome ciência do Oficio Nº 545/2018 de fls. 

145verso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110855 Nr: 3087-10.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madecenter Material de Contrução Ltda-ME, 

Sedenir Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da devolução da 

Carta Precatória de fls.104/106 e da Certidão Negativa do Oficial de 

Justiça de fls.106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38917 Nr: 3674-13.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Renê Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

NOBRES/MT, com a finalidade de CITAÇÃO E DEMAIS ATOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29422 Nr: 674-73.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromen Sementes Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA PAVANELO MANTOVANI 

BONFANTE - OAB:297306, Marina Baggini Carvalho - OAB:SP/313110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 Intimação do Patrono do Autor para no prazo de 05 dias, apresentar 

planilha atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87242 Nr: 2967-06.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Muriana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 198, 

no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90467 Nr: 2764-10.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Loureiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Intimação do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, acerca do 

comprovante de pagamento da condenação de fls. 191/192.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91157 Nr: 3349-62.2013.811.0005

 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: Sirlene Serra Guerine Bende Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Lamp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Intimo o Procurador do Requerido do r. despacho de fls. 224 a seguir 

trascito: "Vistos etc.Defiro o pedido de fl. 222.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102266 Nr: 2596-37.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benjamim Pereira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Dias de Jesus Junior, Jucelia Ribeiro 

Caju

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Intimação do devedor para que querendo ofereça embargos no prazo 

legal (decisão de fls. 50).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34048 Nr: 2291-34.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Sem prejuízo do 

exposto, intime-se o perito para adequar o pedido de cumprimento de 

sentença, visto que no Recurso de Apelação de fls. 235/239, foi invertido 

o ônus de sucumbência.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41560 Nr: 2368-72.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Guardado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87674 Nr: 3474-64.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rorato, Vera Lucia Ferreira Rorato, 

Edson Peres Ros, Valdirene Gargaro Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8324 Nr: 1305-61.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89119 Nr: 1463-28.2013.811.0005
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, Harmonia Corretora de Seguros 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rorato, Vera Lucia Ferreira Rorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP, Márcia Cicarelli Barbosa de Oliveira - 

OAB:146.545/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2214 Nr: 1041-78.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida, Vanilso de Rossi - MD Síndico da massa Falida da OLVEPAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Roth, Adelino Simões Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

CUIABA - MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000072-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VICENTE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVILAZIA DA SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000072-79.2017.8.11.0005. REQUERENTE: 

PEDRO VICENTE DE ARRUDA REQUERIDO: EVILAZIA DA SILVA DE 

ARRUDA SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio litigioso 

com partilha de bens apresentada por PEDRO VICENTE DE ARRUDA em 

face de EVILAZIA DA SILVA DE ARRUDA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Narra a exordial que as partes foram casadas, sob o regime de 

comunhão universal de bens, por aproximadamente 42 (quarenta e dois) 

anos, estando separados de fato desde 2015. Informa que da união 

advieram 02 (dois) filhos, ambos maiores e capazes. Quanto aos bens, 

informa que adquiriram em comum um imóvel situado no neste município. A 

exordial foi recebida e o feito foi remetido ao CEJUSC para fins de 

mediação entre as partes. As partes, sabiamente, transigiram para pôr fim 

à demanda, conforme termo de acordo de Id n. 5826388. Em seguida 

veio-me concluso. Breve relato. Decido. Entendo justo o entabulado entre 

as partes. Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo. Com o advento da Emenda Constitucional n. 

66/2010, ao estabelecer nova redação ao art. 226, §6° da CF, promoveu 

intensa modificação no tratamento dos institutos da separação judicial e do 

divórcio, deixando assim de existir quaisquer condicionantes prévias para 

o divórcio, como separação judicial anterior ou mesmo separação de fato. 

Vejamos: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. (...) § 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

(Parágrafo com redação determinada na emenda constitucional nº 66, de 

13.07.2010, DOU 14.07.2010). (Grifei). Dispensou-se a chamada causa de 

pedir para o divórcio, situando o seu pressuposto à iniciativa de quaisquer 

dos cônjuges. Nessa direção é o ensinamento de Maria Berenice Dias: Ao 

ser excluída a parte final do indigitado dispositivo constitucional, 

desapareceu toda e qualquer restrição para a concessão do divórcio, que 

cabe ser concedido sem prévia separação e sem implemento de prazos. A 

partir de agora a única ação dissolutória do casamento é o divórcio, que 

não mais exige a indicação da causa de pedir. Eventuais controvérsias 

referentes à causa, culpa ou prazos deixam de integrar o objeto da 

demanda. Consequentemente não subsiste o artigo 1.574 do CCB de 2002, 

ou seja, não há mais necessidade de se ter um ano de casado para o 

requerimento ou concessão do divórcio. (EC 66/10 – e agora? Disponível 

em www.mariaberenice.com.br. Consulta 16/12/2010). A jurisprudência é 

nesse mesmo sentido: AÇÃO DE DIVÓRCIO. Emenda Constitucional nº 

66/2010. Pedido de divórcio distribuído após a sua entrada em vigor. 

Aplicabilidade imediata. Desnecessidade de discussão acerca de prazos 

ou motivos para a dissolução do casamento. Decretação do divórcio 

mantida. Recurso desprovido. (TJSP; APL 0006479-91.2012.8.26.0453; 

Ac. 7387367; Pirajuí; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lúcia 

Romanhole Martucci; Julg. 27/02/2014; DJESP 20/03/2014) (Grifei). Com 

isso, curial, o decreto do divórcio. Não há necessidade de fixação de 

guarda, visitação ou pensão alimentícia, visto a ausência de filhos 

menores. A cônjuge varoa continuará a usar o nome de casada. Ante o 

exposto, entendendo justo o entabulado entre as partes na exordial, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontade das partes (Id. n. 

5826388), DECRETANDO-LHES O DIVÓRCIO, que se regerá pelas 

cláusulas e condições fixadas na avença referida, nos termos do artigo 

226, §6°, da Constituição da República Federativa do Brasil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do NCPC. Condeno as partes ao pagamento 

das custas processuais, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva 

de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC. Expeçam-se os 

competentes ofícios e mandados para as devidas averbações no Cartório 

de Registro Civil onde se localiza registrado o vínculo ora dissolvido. 

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para fins de 

averbar o divórcio às margens da matrícula 42277, bem como constar que 

o referido imóvel passa a pertencer apenas a cônjuge varoa. 

Diamantino/MT, 20 de junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001483-60.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO BERTTONI CIDADE OAB - RO4178 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. R. (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor da data designada para Audiência de Mediação, 

como segue :Dia 20 de Setembro de 2018 às 15:00 horas

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 126980 Nr: 1656-67.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dervlyn Gloria Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Diante do exposto, homologo da prisão em flagrante e com fulcro no artigo 

316-CPP, concedo a liberdade provisória a Dervlyn Gloria Ferreira, 

mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o 

artigo 319 do CPP: I – Comparecimento mensal no Fórum da Comarca de 

Diamantino/MT, para justificar suas atividades; II – Proibição de 

ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; III – Juntada, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, de comprovante de endereço atualizado; IV 

– Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma forma o 

número de telefone para contato; V – O pagamento de fiança, fixada no 

valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). APÓS O 
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PAGAMENTO DA FIANÇA, expeça-se o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA, para que o autuado Dervlyn Gloria Ferreira seja colocado 

imediatamente em liberdade, SALVO se por outro motivo estiver preso. 

Outrossim, lavre-se o termo de compromisso, constando as medidas 

cautelares acima aplicadas. Em caso de descumprimento das condições 

especialmente os limites estabelecido para circulação fica desde já 

autorizada à prisão do réu. Intime-se o acusado. Cientifique-se o Ministério 

Público, à Autoridade Policial e o advogado constituído. A presente 

decisão serve como mandado de intimação. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Diamantino/MT, 06 de junho de 2018.RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121631 Nr: 3921-76.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Adelson Diniz - 

OAB:79097

 Autos n. 3921-76.2017.811.0005

 Código n. 121631

DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência para o dia 30/10/2018, às 14h30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se.

Diamantino/MT, 06 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 97540 Nr: 379-21.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 97540

DECISÃO

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, observo que o Executado concordou 

com o cálculo o cálculo de fl. 31, conforme manifestação de fls. 30/31 dos 

autos em apenso (código n. 99403).

Observa-se, ainda, que o Exequente, visando receber seu crédito por 

meio de RPV, abdicou dos valores que excedem o limite de 70 (setenta) 

Unidades Padrão Fiscal, conforme manifestação de fl. 33 dos autos em 

apenso (código n. 99403).

Assim, homologo o cálculo de fl. 31 no valor de R$ 13.358,92 (treze mil, 

trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), cujo valor 

deverá ser limitado ao teto previsto no artigo 5º da Lei Estadual n. 

10.656/2017 para fins de expedição de requisição de pequeno valor.

Considerando o Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

OFICIE-SE o Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça solicitando a elaboração do cálculo de liquidação do 

débito.

Observe-se que, nos termos do art. 3º, § 1º do Prov. 11/2017-CM, o ofício 

deverá ser instruído com as seguintes cópias: (a) sentença; (b) acórdão, 

se houver; (c) o(s) título(s) que deu(eram) origem ao cálculo e suas 

alterações; (d) cálculo originário da liquidação e (e) informação referente à 

prioridade legal.

Aportado aos autos o cálculo de liquidação, EXPEÇA-SE ordem de 

pagamento de obrigação de pequeno valor, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, a ser realizado 

no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da requisição, mediante 

depósito em agência de banco oficial mais próxima da residência do(a) 

exequente, sob pena de penhora on-line.

No ato da expedição do ofício requisitório, observem-se as orientações 

contidas no Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017.

 Às providências.

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120467 Nr: 3465-29.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Meireles Lopes, Magno Mendes de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787/MT, Priscila Ferreira Galeno - OAB:13.396/MT

 Autos n. 3465-29.2017.811.0005

Cód. 120467

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Prestei, na data de hoje, por ofício, as informações requisitadas pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Primeira Câmara 

Criminal, decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº. 

1006889-43.2018.8.11.0000, encaminhado através do malote digital.

Baixo os autos acompanhados do ofício de informações encaminhado ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pelo malote digital.

Homologo a desistência da testemunha Joise Aparecida Costa.

Defiro o pedido de fl. 351, cumpra-se conforme requerido, acrescentando 

a informação de que já fora realizada a oitiva de Odair Pinto da 

Ressureição, porém apresentou defeito na gravação da mídia e que o feito 

versa sobre réus presos.

Cumpra-se em caráter de URGÊNCIA.

Às providências.

Diamantino/MT, 28 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107137 Nr: 1231-11.2016.811.0005

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln, Durval Domingos, Associação 

Comercial e Empresarial de Diamantino - ACID, Julyana Natally Torquato 

Eireli-ME, M.M. Produção Artístico Musical Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:MT 21.790, Douglas de Oliveira Santos - OAB:14.666, Gervásio 

Alves de Oliveira Júnior - OAB:3592/MS, Lucas Orsi Abdul Ahad - 

OAB:15.582, Pedro Henrrique Carlos Vale - OAB:350.533, Rodrigo 

dos Anjos Barroso Mattos - OAB:12780, RODRIGO MOURA VARGAS 

- OAB:14912

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o(a) advogado(a) 

dorequerido para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

 ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120147 Nr: 3331-02.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Petronilio dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783

 INTIMAÇÃO do Defensor do Recuperando para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar quesitos a serem respondidos no exame criminológico, 

conforme requerido às fls. 213/214.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91111 Nr: 3298-51.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio César Machione Mori, Osvaldo Mori, Rosina 

Machione Mori, Julio Cezar Bonatelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide 

Maria de Almeida Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Flávio Kroling - OAB:OAB/MT 16923/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado do 

AUTOR para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87775 Nr: 28-19.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stoessel Santos Filho, Arduino dos Santos, 

Oracildes da Costa Barros, Jorge Borges de Amorin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Katia Matias 

de Camargo Braghin - OAB:21659-MT, Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o(a) advogado(a) do 

Requerido para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

 ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 83148 Nr: 2028-60.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos de Araújo Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO a advogada do Autor 

para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 233 do NCPC.

 Diamantino/MT, 28 de Junho de 2018.

ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81374 Nr: 160-47.2011.811.0005

 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: Gregório Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Domingas Martinha da Silva, Marcia 

Aparecida da Silva Santos, Dislaine Rodrigues, Taimara Quenoizoré de 

Oliveira, Selma Paulina da Silva Siqueira, Junia da Paixão Morais, Cristina 

Mamedes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT, 

Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6.593

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o(a) advogado(a) da 

Herdeira Dislaine Rodrigues para proceder a devolução dos autos, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 233 do NCPC.

ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 98964 Nr: 1088-56.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Celestino Ribeiro de Oliveira, Daylan 

Ferreira da Silva, José Celestino Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o(a) advogado(a) 

doRéu para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

 ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88872 Nr: 1202-63.2013.811.0005
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucijane Vieira Custodio Bornholdt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Juliano Roberto Bornholdt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o(a) advogado(a) do 

Autor para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

 ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90433 Nr: 2733-87.2013.811.0005

 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: MER, DR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMDdS, JRdS, TQdO, MAM, CMdS, JPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Mônica Larisse Alves Araújo - OAB:14.130, Ricardo 

Augusto Mendes Silva - OAB:6.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, ALINE SIMONY STELLA - OAB:16673, Aline Simony 

Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Jheinne Nayara Bueno dos Santos - 

OAB:16.667/E, Jheinne Nayara Bueno dos Santos ( Estagiária) - 

OAB:16.667 - E

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado do Autor 

para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 233 do NCPC.

 Diamantino/MT, 23 de Maio de 2018.

ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89345 Nr: 1682-41.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Machione Mori, Osvaldo Mori, 

Rosina Machione Mori, Julio Cesar Bonatelli Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o(a) advogado(a) do 

Devedor para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

 ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120356 Nr: 3429-84.2017.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Mendes de Arruda, Bruno Meireles 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787/MT

 Autos n. 3429-84.2017.811.0005

Código n. 120356

DESPACHO

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 28 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 34204 Nr: 2478-42.2007.811.0005

 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: Indianara de Sá Telles Silva, Jussara de Sá Telles, 

Edimilson José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Divino José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza 

Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o(a) advogado(a) do 

Autor para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

 ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 42094 Nr: 2888-32.2009.811.0005

 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: IE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, ASSIS JOSE DE MOURA - OAB:, 

Edmilson Pereira dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o(a) advogado(a) do 

Autor para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

 ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 
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meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88746 Nr: 1075-28.2013.811.0005

 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: NAP, Anaiuza Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Juviano Lincoln, 

Maria Odetes da Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o(a) advogado(a) do 

Autor para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

 ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001754-69.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELI RODRIGUES DE PAULA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido BANCO para responder o 

recurso no prazo legal.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1003198-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

AMANDA CAROLINE GALVAO NUNES OAB - 043.814.871-17 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA PEREIRA DE ALENCAR OAB - MT24091/O (ADVOGADO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 20/09/2018 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

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

Processo Número: 1003198-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

AMANDA CAROLINE GALVAO NUNES OAB - 043.814.871-17 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA PEREIRA DE ALENCAR OAB - MT24091/O (ADVOGADO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 20/09/2018 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

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

Processo Número: 1001047-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. E. D. M. G. (AUTOR)

V. R. A. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. F. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001047-05.2017.8.11.0037. 

:”Vistos: Advirto a secretaria para que cumpra as determinações judicias, 

intimando as partes para as audiências designadas, vez que neste 

processo não foi expedido mandado de intimação, tornando-se o ato 

frustrado. Outrossim redesigno esta audiência para o dia 27/09/2018 às 

17h00min. Saem os presentes intimados. Intime-se a requerente Vania. 

Cumpra-se.” LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005314-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, redesignei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 27/09/2018 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste) na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241,Bairro 

Jardim Riva, neste município.

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

Processo Número: 1005314-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, redesignei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 27/09/2018 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste) na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241,Bairro 

Jardim Riva, neste município.
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004314-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. G. (REQUERENTE)

CHARLTON BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLLA MARCAL SIMONELLI OAB - PR90709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIRIANI APARECIDA PEREIRA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004314-48.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RAFAELA BORGES GRANDA, 

CHARLTON BORGES REQUERIDO: WALDIRIANI APARECIDA PEREIRA 

BORGES Vistos etc. Cumpra-se, conforme deprecado. Primavera do 

Leste-MT, 29/06/2018 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004310-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLTON BORGES (REQUERENTE)

RAFAELA BORGES GRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLLA MARCAL SIMONELLI OAB - PR90709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIRIANI APARECIDA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004310-11.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RAFAELA BORGES GRANDA, 

CHARLTON BORGES REQUERIDO: WALDIRIANI APARECIDA PEREIRA 

Vistos etc. Cumpra-se, conforme deprecado. Primavera do Leste-MT, 

29/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004306-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IDELSO CANDIDO PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDELSO CANDIDO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004306-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: IDELSO CANDIDO PEREIRA 

JUNIOR REQUERIDO: IDELSO CANDIDO PEREIRA Vistos etc. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Primavera do Leste-MT, 29/06/2018 Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004281-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTÓRIA AMÉLIA MARTINS BANDEIRA (REQUERENTE)

ANTONIA VIVIAN MARTINS BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINARDO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARIA DA CONCEIÇÃO BANDEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004281-58.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIA VIVIAN MARTINS 

BANDEIRA, VICTÓRIA AMÉLIA MARTINS BANDEIRA REQUERIDO: MARIA 

DA CONCEIÇÃO BANDEIRA, EDINARDO MARTINS DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Cumpra-se, conforme deprecado. Primavera do Leste-MT, 29/06/2018 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004270-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIELE CRISTINI ROJAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PEREIRA DE ASSIS OAB - MS10119 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEO FELIZ DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004270-29.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MEIRIELE CRISTINI ROJAS DE 

LIMA REQUERIDO: LEO FELIZ DE LIMA Vistos etc. Cumpra-se, conforme 

deprecado. Primavera do Leste-MT, 29/06/2018 Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004942-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE NUNES DA SILVA (AUTOR)

W. N. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEI JOSE MARASCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004942-71.2017.8.11.0037. AUTOR: WESLLEI NUNES MARASCA, 

VALDINETE NUNES DA SILVA RÉU: ROSELEI JOSE MARASCA Vistos etc. 

Dê-se vista ao Ministério Público. Após, concluso. Cumpra-se. Primavera 

do Leste, 29/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004302-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CAUAN DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDNEY CIRILO MELO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDNARDO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004302-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PEDRO CAUAN DIAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CIDNEY CIRILO MELO DE OLIVEIRA, EDNARDO 

MARTINS DE OLIVEIRA Vistos etc. Cumpra-se conforme o deprecado. 

Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de deprecante com 

as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 29/06/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004356-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE ABREU DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEIA CRISTINA ABREU DE FREITAS (REQUERENTE)

SARA CRISTINA ABREU DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISNEY FREITAS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004356-97.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLEIA CRISTINA ABREU DE 

FREITAS, SARA CRISTINA ABREU DE FREITAS, VANILDE ABREU DOS 
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SANTOS REQUERIDO: ELISNEY FREITAS DE LIMA Vistos etc. Cumpra-se 

conforme o deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao 

Juízo de deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

29/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004397-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REIZINILDE JOAQUIM ALVES (REQUERENTE)

W. A. A. (REQUERENTE)

W. G. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO VALDISSER JACULI OAB - MG89534 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILTON AVELINO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004397-64.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WESLEN ALVES AVELINO, 

WALEX GUILHERME ALVES AVELINO, REIZINILDE JOAQUIM ALVES 

REQUERIDO: CLEMILTON AVELINO SANTOS Vistos etc. Cumpra-se 

conforme o deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao 

Juízo de deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

29/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004448-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. (REQUERENTE)

JHENIFFER FERNANDA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVAIR SCHWANZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004448-75.2018.8.11.0037. REQUERENTE: THALLYA SCHWANZ, 

JHENIFFER FERNANDA DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: EVAIR 

SCHWANZ Vistos etc. Cumpra-se conforme o deprecado. Após, 

cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de deprecante com as 

nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 29/06/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006051-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. B. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a manifestação do Ministério 

Público sob ID 13395686 no prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004432-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELE CRISTINA MARIM DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004432-24.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO HENRIQUE DA SILVA 

REQUERIDO: EMANUELE CRISTINA MARIM DA SILVA Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme o deprecado. Após, cumpridas as exigências, 

devolva-se ao Juízo de deprecante com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 29/06/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003411-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EULINA VALERIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORBINIANO VALERIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003411-13.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: EULINA VALERIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CORBINIANO 

VALERIO DE OLIVEIRA Vistos etc. Recebo a inicial, vez que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

do CPC. No tocante ao pedido de tutela de urgência para curatela 

provisória, entendo que merece deferimento. A incapacidade do 

interditando para assumir responsabilidades da vida civil e sua 

incapacidade de viver só e cuidar de si mesmo foram atestadas por 

profissional médico (ID 13355350, pag. 4) A requerente, irmã do 

interditando, se mostra legitimada para interpor a medida, conforme 

estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição pode ser promovida: I – pelo 

pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum parente próximo; III - pelo órgão 

do Ministério Público.” Desse modo, nomeio a requerente Eulália Valéria de 

Oliveira curadora provisória de Corsiniano Valério de Oliveira, a qual 

deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

autorizada, provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e 

administrar os bens do interditando, inclusive para fins de eventual 

recebimento dos benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade 

Social, ficando o curador nomeado fiel depositário dos valores porventura 

recebidos e também obrigado à prestação de contas quando instado para 

tanto, observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e 

seguintes. Sem prejuízo, determino a realização de estudo psicossocial na 

residência do interditando, fixando prazo de vinte dias para juntada do 

relatório. Determino, ainda, a realização de prova técnica quanto à 

capacidade da interditando. Para tanto, oficie-se à Secretaria de Saúde 

Municipal para que indique um médico que possa realizar a perícia ora 

determinada, no prazo de 10 (dez) dias. Após a indicação do médico, 

intime-se para que agende a data da perícia, que deverá ser incluída 

dentro de seu agendamento de consultas realizadas pelo SUS, devendo 

responder aos quesitos de praxe e aos indicados pelas partes. Intimem-se 

as partes para apresentarem quesitos no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

ainda não o tenham feito. O laudo pericial deverá ser apresentado no 

prazo de 20 (vinte) dias, após a data da realização do exame. Além disso, 

designo audiência de entrevista[1] para o dia 28/08/2018 às 13h45min. 

Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Primavera do Leste, 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] Interdição. 

Necessidade de interrogatório do interditando. Somente em casos 

especiais, de pessoas gravemente excepcionais, inexistente qualquer 

sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do interditando, 

dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC 

e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 

2, pág. 1091).

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003467-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORDELINA MARIA DA SILVA CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA APARECIDA CARLOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003467-46.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JORDELINA MARIA DA SILVA CARLOS REQUERIDO: 

ANGELITA APARECIDA CARLOS Vistos etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, do CPC. No tocante ao pedido de tutela de urgência para curatela 

provisória, entendo que merece deferimento. A incapacidade da 

interditanda para assumir responsabilidades da vida civil e sua 

incapacidade de viver só e cuidar de si mesmo foram atestadas por 

profissional médico (ID 13396987, pag. 1) A requerente, genitora da 

interditanda, se mostra legitimada para interpor a medida, conforme 

estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição pode ser promovida: I – pelo 

pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum parente próximo; III - pelo órgão 

do Ministério Público.” Desse modo, nomeio a requerente Jordelina Maria 

da Silva curadora provisória de Angelita Aparecida Carlos, a qual deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizada, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens do interditando, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando o 

curador nomeado fiel depositário dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Além disso, designo audiência de entrevista[1] para o dia 28/08/2018 às 

14h00min. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a presente 

como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Primavera do Leste, 

29/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] 

Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. Somente em 

casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, inexistente 

qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do 

interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO 

NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, 

art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004210-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO SCHAFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PATRICIA CENTURION SCHAFER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster OAB - 592.517.430-53 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004210-56.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ELCIO SCHAFER REQUERIDO: CRISTIANE PATRICIA 

CENTURION SCHAFER PROCURADOR: MARILEI SCHUSTER Vistos, etc. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestação. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 29/06/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003278-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MARCOS SIMOM LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003278-68.2018.8.11.0037. 

AUTOR: RAIMUNDO MARCOS SIMOM LOPES RÉU: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum, admitindo o 

pedido de consignação em pagamento como tutela provisória de urgência. 

Autorizo o depósito da quantia incontroversa e, uma vez efetuado, 

determino a suspensão dos efeitos da expropriação extrajudicial do imóvel 

alienado fiduciariamente, até ulterior deliberação judicial sobre a efetiva 

configuração da mora. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, 

I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual. No ato da intimação as partes 

devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, 

art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 20 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003873-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER PEREIRA BOSATO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003873-67.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ELTON FERNANDES DE LIMA RÉU: WANDER PEREIRA BOSATO 

Vistos etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Configurada a hipótese legal de 

consignação em pagamento, na forma do artigo 335, I, do Código Civil, 

defiro a consignação, com efeito de pagamento, da quantia devida, 

cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo 

se a demanda for julgada improcedente. O depósito da quantia devida 

deverá ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias. Não realizado o depósito 

no prazo legal, o processo será extinto sem resolução de mérito. Efetuado 

o depósito, cite-se a ré para levantar o depósito ou oferecer contestação, 

observadas as matérias previstas no artigo 544 do Código de Processo 

Civil. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 

10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento 

acarrete a rescisão do contrato. No caso do parágrafo anterior, poderá o 

réu levantar, desde logo, a quantia depositada, com a consequente 

liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela 

controvertida. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito 

determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título 

executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos 

autos, após liquidação, se necessária. Julgado procedente o pedido, o juiz 

declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor 

receber e der quitação. Expirado os prazos legais, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003876-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZANE ALVES DA SILVA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003876-22.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ELTON FERNANDES DE LIMA RÉU: NEUZANE ALVES DA SILVA 

Vistos etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Configurada a hipótese legal de 

consignação em pagamento, na forma do artigo 335, I, do Código Civil, 

defiro a consignação, com efeito de pagamento, da quantia devida, 

cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo 

se a demanda for julgada improcedente. O depósito da quantia devida 

deverá ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias. Não realizado o depósito 

no prazo legal, o processo será extinto sem resolução de mérito. Efetuado 

o depósito, cite-se a ré para levantar o depósito ou oferecer contestação, 

observadas as matérias previstas no artigo 544 do Código de Processo 

Civil. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 

10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento 

acarrete a rescisão do contrato. No caso do parágrafo anterior, poderá o 

réu levantar, desde logo, a quantia depositada, com a consequente 

liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela 

controvertida. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito 

determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título 

executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos 

autos, após liquidação, se necessária. Julgado procedente o pedido, o juiz 

declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor 

receber e der quitação. Expirado os prazos legais, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003940-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES OAB - MT7831/O (ADVOGADO)

FERNANDA VIEIRA PINZON OAB - MT0011479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003940-32.2018.8.11.0037. 

AUTOR: SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA RÉU: FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Integralizando a lide pessoa 

jurídica de direito público, a competência funcional para julgamento é do 

Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), a teor do 

disposto na Resolução n.º 005/2014/TP. Destarte, declino da competência 

e determino a remessa dos autos eletrônicos ao Juízo da 4ª Vara da 

Comarca de Primavera do Leste (MT), materialmente competente para 

processo e julgamento da ação. Procedam-se às baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004174-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VARGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004174-14.2018.8.11.0037. AUTOR: JOAO VARGAS RÉU: ASSOCIAÇÃO 

DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos etc. 

O autor é empresário, além de proprietário de imóvel para locação 

comercial, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as 

despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção. Destarte, 

havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade e inexistindo justificativa idônea 

para o recolhimento ao final, intime-se a parte autora para comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) dias, nos 

moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003679-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS CARLOS DOS REIS VILA NOVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003679-67.2018.8.11.0037. 

AUTOR: RONIS CARLOS DOS REIS VILA NOVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 
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destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003683-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONDINA MORO OAB - MT0016569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - ME (RÉU)

 

Processo: 1003683-07.2018.8.11.0037; AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE RÉU: EDSON DE OLIVEIRA 

PINHEIRO - ME INTIMAÇÃO Intimo as partes da decisão do ID 13760861, 

bem como acerca da audiência designada: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Conciliação - Fórum Data: 08/08/2018 Hora: 15:00 , conforme certidão a 

seguir transcrita: O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

"Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 08 de agosto de 2018, às 15h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 28 de junho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003744-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA COSTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003744-62.2018.8.11.0037. 

AUTOR: NAIARA COSTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 
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predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 22 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003746-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DOS SANTOS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003746-32.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MAGNO DOS SANTOS SOARES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003792-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACIEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003792-21.2018.8.11.0037. 

AUTOR: JOSE MACIEL FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 
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menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003793-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003793-06.2018.8.11.0037. 

AUTOR: SEBASTIANA LOPES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 
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certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003795-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRIMAR RODRIGUES MARIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003795-73.2018.8.11.0037. 

AUTOR: IRIMAR RODRIGUES MARIN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 22 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006113-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSIA PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XISMARA DOMINGUES M. GONÇALVES (REQUERIDO)

FERNANDO LARA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar acerca das informações juntadas 

nos Id's 13932461 e 13932498. Prazo: 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69363 Nr: 1671-18.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCHETTO AUTO PEÇAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 187634 Nr: 7438-69.2015.811.0002

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, PAULO VINICIO PORTO AQUINO - OAB:14250-A 

OAB/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 CERTIDÃO

Em cumprimento à decisão de f. 131/132, designo a realização da perícia 

para o dia 29 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT.

 O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito.

Primavera do Leste-MT, 28 de junho de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112614 Nr: 2966-22.2012.811.0037

 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: MARCIA BATISTA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SHINITI MORI - 

OAB:OAB/MT 289841

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Marcia Batista 

Duarte em face do Banco Finasa BMC S/A. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137935 Nr: 8972-74.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEYSON RUBIO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ FERNANDES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 Processo nº 8972-74.2014.811.0037 (Código 137935)

Embargos à Execução

Embargante: Geyson Rubio Azevedo

Embargado: Mario Luiz Fernandes Azevedo

 Vistos em correição permanente.

 O processo de execução encontra-se em carga com advogado, fato que 

inviabiliza o julgamento imediato dos embargos.

Expirado o prazo legal de carga, determino o imediato apensamento, com 

subsequente conclusão para julgamento.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127950 Nr: 894-91.2014.811.0037

 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: SIMILIO SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por Similo 

Souza Silva em face de Itaú Veículo S/A, atual denominação do Banco Fiat 

S/A. Autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo em favor 

da parte credora.Revogo a medida liminar (fls.25/26).Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133490 Nr: 5578-59.2014.811.0037

 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: EPA DA SILVA & CIA LTDA EPP - EM RECUPERAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 116 de 625



JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386, RENATA MARIA DE TOLEDO RIBEIRO NOBREGA - 

OAB:MT/7.469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

por E P A da Silva & CIA LTDA. EPP em face do Banco Bradesco S/A e 

declaro abusiva a cláusula contratual relativa a cobrança da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), determinando-se a restituição do indébito, a 

ser apurado em liquidação de sentença. Revogo a medida liminar 

(fls.85).Em face da sucumbência mínima da parte requerida, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147299 Nr: 3163-69.2015.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY FUGANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - 

OAB:SC 11.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3163-69.2015.811.0037 (Código 147299)

Ação Cautelar de Arresto

Requerente: Nery Fuganti

 Requerido: Walmir de Souza

 Vistos em correição permanente.

 Trata-se de Ação Cautelar de Arresto proposta por Nery Fuganti em face 

de Walmir de Souza, qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.301/302).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante 

pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151672 Nr: 5129-67.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY FUGANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GOES - OAB:9.546-A/MT, 

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO DA 

SILVA - OAB:18226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRI JOSÉ BRANCHER 

JUNIOR - OAB:SC 11.750

 Processo nº 5129-67.2015.811.0037 (Código 151672)

Embargos de Terceiro

Embargante: Sinagro Produtos Agropecuários S/A

Embargado: Nery Fuganti

Vistos em correição permanente.

 Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Sinagro Produtos 

Agropecuários S/A em face de Nery Fuganti, qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.411/412).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante 

pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118914 Nr: 1292-72.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DO NASCIMENTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB: MT 10661

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Marilene do Nascimento Vieira em face de Banco Fiat e declaro abusiva a 

cláusula contratual relativa a cobrança de serviços de terceiro, registro de 

contrato e gravame eletrônico, determinando-se a restituição do indébito, a 

ser apurado em liquidação de sentença. Revogo a medida liminar 

(fls.64/66).Autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo em 

favor da parte credora.Em face da sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do 

Leste (MT), 25 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66559 Nr: 6406-31.2009.811.0037

 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: REJANE DARONCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Borges de Bastos, BRUNO SOARES 
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BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENHUR CASAROLLI - 

OAB:40.209, CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - OAB:13170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº 6406-31.2009.811.0037 (Código nº 66559)

Ação de Anulação de Procuração e Escritura Pública e Cancelamento de 

Registro

Requerente: Rejane Daronch

Requerido: Valdemar Borges de Bastos

Requerido: Bruno Soares Braga

Vistos em correição permanente.

A questão controvertida solve-se pela aferição da autenticidade da 

assinatura lançada na procuração pública (fls.91/92), lavrada às fls. 078 

do Livro 62P do 1º Serviço Notarial de Tibagi (PR), sendo absolutamente 

prescindível qualquer questionamento sobre os documentos de 

identificação pessoal da autora.

Determino, portanto, a produção de prova pericial grafotécnica.

Nomeio como perito do Juízo o Sr. José Ernesto Barbosa de Sousa, perito 

grafotécnico, com endereço na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, nº 

3245, Bairro Carumbé, no município de Cuiabá/MT, CEP 78.005-000, 

Telefone: (065) 3613-1213.

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I - proposta 

de honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais.

Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a proposta de 

honorários, no prazo comum de 5 (cinco) dias (CPC, art.465, §3º).

Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 11 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123536 Nr: 6095-98.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO HERBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 Processo nº 6095-98.2013.811.0037 (Código 123536)

Embargos à Execução

 Embargante: Adolfo Herberts

Embargado: Banco de Lage Landen S/A

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de embargos à execução opostos por Adolfo Herberts em face 

de Banco de Lage Landen S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a parte autora noticiou a perda do 

objeto da ação em face da extinção da ação de execução, por desistência 

da parte exequente, postulando pela extinção do feito.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Tendo em vista a carência de ação pela ausência de interesse 

processual (perda superveniente), JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte embargada ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária 

em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131867 Nr: 4295-98.2014.811.0037

 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: RAFAEL ARMENIO ROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SOROCRED - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA DE 

SOUZA - OAB:OAB/SP 140.137

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Rafael Armenio 

Roeder em face do Banco Sorocred – Crédito, Financiamento. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos moldes do artigo 85, do Código de Processo 

Civil.Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113372 Nr: 3761-28.2012.811.0037

 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: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINER ALCANTARA TAKEUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Processo nº 3761-28.2012.811.0037 (Código 113372)

Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Apuração de 

Perdas e Danos

Requerente: D. F. Incorporadora e Imobiliária LTDA.

Requerido: Washiner Alcantara Takeuche

Vistos em correição permanente.

A pretensão material fundamenta-se no inadimplemento do contrato nº 

6905, celebrado entre a incorporadora imobiliária e o terceiro Cleiton Rosa 

Lima, relativo à aquisição do lote n. 05, quadra 69, localizado na Av. 

Coxilha, Bairro Jardim Poncho Verde.

Os pedidos de mérito consubstanciam na rescisão contratual, com a 

condenação do requerido ao pagamento de perdas e danos, em razão do 

inadimplemento contratual, pela utilização do terreno, bem como na 

reintegração da posse do imóvel.

Embora a autora mencione que o contrato foi firmado com o requerido 

Washiner Alcantara Takeuche, apenas apresentou contrato firmado com o 

terceiro Cleiton Rosa Lima.

Diante disso, apesar do requerido Washiner Alcantara Takeuche ser parte 

ilegítima no que concerne ao pedido de rescisão contratual, é parte legítima 

quanto ao pedido de reintegração de posse, eis que é incontroversa a sua 

posse sobre referido imóvel.

Destarte, intime-se a parte autora para integralizar o litisconsórcio passivo 

necessário, mediante requerimento de citação do terceiro Cleiton Rosa 

Lima, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual, nos 

moldes do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 25 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117027 Nr: 7697-61.2012.811.0037

 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: JOSÉ LEÃO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSÉ SARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:MT 6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por José 

Leão Portela em face de Ademir José Sari. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por equidade, nos 

moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, máxime pela baixa 

complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional.Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do 

Leste (MT), 18 de junho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113373 Nr: 3763-95.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO BATISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533

 Processo nº 3763-95.2015.811.0037 (Código 113373)

Ação de Reintegração de Posse

 Requerente: D.F. Incorporadora e Imobiliária LTDA

 Requerido: Antônio Francisco Batista Filho

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por D. F. 

Incorporadora e Imobiliária Ltda em face de Antônio Francisco Batista 

Filho, qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.251).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante 

pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002519-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SULIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002519-07.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELO SULIS REQUERIDO: 

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP Visto, Trata-se de AÇÃO 

CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE 

URGÊNCIA proposta pelo MARCELO SULIS contra LAVORO 

AGROCOMERCIAL, ambos qualificados, junta documentos. Não houve 

citação. O autor pugna pela desistência da ação (id. 12894645). É o 

relatório. Decide-se. Inicialmente, defere-se o pedido de justiça gratuita. 

Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes nesses 

fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. 

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publique-se e registre-se a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003920-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA SOTT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003920-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIANA SOTT Visto, Verifica-se 

que a parte requerente não colacionou o comprovante da mora do 

devedor, consubstanciado em notificação extrajudicial acompanhada de 

aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação do §2º do artigo 

2º do decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário”. Extrai-se do Aviso de 

recebimento (ID. 13634943), que este retornou como “mudou-se”, não 

tendo o autor comprovado que esgotou todos os meios para tentativa de 

notificação pessoal da requerida. Assim, determina-se a intimação da 

parte requerente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a petição inicial, apresentando o comprovante 

de mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial (art.321, 

paragrafo único do C.P.C). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 21 de junho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004063-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Michel de Tal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004063-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WILSON OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MICHEL DE TAL Visto, Trata-se tutela provisória 

antecipada em caráter antecedente proposta por Wilson Oliveira dos 
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Santos contra Michel de Tal, ambos qualificados. O autor pugna pela 

desistência da ação (id 13755156). É o relatório. Decide-se. Diante do 

exposto, o Estado-Juiz Homologa por sentença o pedido de desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC. Fortes nesses 

fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. 

Sem custas e taxas judiciais. Deixa-se de condenar em honorários 

sucumbenciais, uma vez que não houve formação de contraditório. Com o 

transito em julgado e observadas às formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003909-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003845-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARSENOR RODRIGUES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON DE OLIVEIRA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003845-02.2018.8.11.0037. AUTOR: ARSENOR RODRIGUES DA COSTA 

RÉU: CLEVERSON DE OLIVEIRA COSTA Visto, Intime-se a parte 

requerente, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e 

outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria 

gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei 

Primavera do Leste/MT, 15 de junho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002065-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASPORTO - ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO 

SEGURO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590/O (ADVOGADO)

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0006247A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA SANDRA FERNANDES SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003869-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA DAS PALMEIRAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003869-30.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ELTON FERNANDES DE LIMA RÉU: LOTERICA DAS PALMEIRAS 

LTDA - ME Visto, Trata-se de Ação de Consignação de Pagamento com 

pedido de Tutela proposta por Elton Fernandes de Lima em face da 

Lotérica das palmeiras LTDA, ambos qualificados. Aduz que teve seu CPF 

negativado em junho de 2015, passou por dificuldades financeiras, o que 

lhe ocasionou a devolução da cártula de sua emissão nº 000005, datada 

de 19 de junho de 2015, no valor de R$ 422,14 (quatrocentos e vinte e 

dois reais e quatorze centavos), sacada contra o banco Itaú, agência 

7762, conta corrente 08168-0 por duas vezes em razão de falta de 

fundos. Informa que a cártula foi devolvida por falta de fundos, em razão 

do autor na época ter perdido um familiar muito próximo, tendo de arcar 

com todas as despesas médicas e fúnebres posteriormente. Relata que 

buscou a quitação junto ao credor, no entanto, não obteve êxito em 

encontrar a cártula, pois o local que tinha pago com a cártula estava 

fechado, por várias vezes retornou ao endereço e sem sucesso 

perguntou para um comerciante local que lhe informou que acerca de mais 

de dois anos tinha se mudado e não tinha o seu paradeiro. Requer tutela 

antecipada para realizar o depósito judicial no valor de R$ 651,89 

(seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), bem como 

seja oficiado SPCP, SERASA e o Banco Itaú, agência 7762, conta corrente 

08168-0, quanto a cártula de número 000005, datada de 19 de junho de 

2015, no valor de R$ 422,14, determinando-se a baixa do apontamento na 

lista de CCF, tão logo seja comprovada a integralidade do depósito judicial 

conforme tabela de correção de 1% no valor R$ 651,89 (seiscentos e 

cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos). No mérito pugna pela 

procedência da ação, extinguindo a obrigação com o requerido ficando o 

depósito judicial a disposição do credor. Decide-se. Estabelece o artigo 

300 do Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, 

verifica-se que estão preenchidos os requisitos necessários estando o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, restam comprovados pelos 

documentos acostados nos autos dentre eles a consulta n° 4643395 (p. 

13607775), microfilme da cártula nominal a Lotérica das Palmeiras (p. 

13607823) cálculo de atualização do valor do cheque R$ 651,89 (p. 

13607855). Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz defere-se o pedido 

liminar e autoriza-se a consignação do valor de R$ 651,89 (seiscentos e 

cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos) em juízo, bem como para 

determinar a exclusão do nome do requerente do cadastro de restrição ao 

crédito SPC/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 requerente em seus cadastros, em relação à dívida 

discutida. Oficie-se o Banco Itaú, agência 7762, conta corrente 08168-0, 

quanto a cártula de número 000005, datada de 19 de junho de 2015, no 

valor de R$ 422,14, determinando-se a baixa do apontamento na lista de 

CCF, após a comprovação da integralidade do depósito judicial, no valor 

R$ 651,89 (seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos). 

Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto e de acordo com o art. 3º, §3º, 

do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta forma, em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 30/08/2018, às 14h40min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação deste juízo. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão 

designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria em 

favor do autor. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 
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deverá ser acompanhada com a íntegra da petição inicial e dos 

documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras 

fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 20 de junho 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003870-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA AUGUSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003870-15.2018.8.11.0037. AUTOR: ELTON FERNANDES DE LIMA RÉU: 

BRUNA AUGUSTA Visto, Intime-se a parte autora para trazer aos autos o 

endereço atualizado da ré BRUNA AUGUSTA, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme o disposto no art. 240, § 2º, do atual Código de Processo Civil. 

Às providências. Primavera do Leste/MT, 26 de junho de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002064-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASPORTO - ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO 

SEGURO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0006247A-O 

(ADVOGADO)

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA SANDRA FERNANDES SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000654-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA (AUTOR)

DIVINA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte ré para 

manifestar sobre a impugnação, bem como sobre a petição do ID 

13307429, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000913-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RIBEIRO DE SOUZA (RÉU)

KAMILLA DE OLIVEIRA BENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000913-75.2017.8.11.0037. AUTOR: BURITIS INCORPORADORA DE 

IMOVEIS LTDA RÉU: THIAGO RIBEIRO DE SOUZA, KAMILLA DE OLIVEIRA 

BENTO Visto, De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta forma, 

defere-se o pedido do autor (id.10295205), e em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

16/08/2018, às 16h00min, a ser realizada pelo conciliador, na sala de 

conciliação, no Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, 

não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Não havendo 

acordo, concluso para análise dos demais pedidos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004000-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE SOUZA NEVES BENTHIEN (REQUERIDO)

BENTHIEN & BENTHIEN JUNIOR LTDA - EPP (REQUERIDO)

OSVALDO BENTHIEN JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004000-39.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO TRIANGULO S/A 

REQUERIDO: BENTHIEN & BENTHIEN JUNIOR LTDA - EPP, FABIANA DE 

SOUZA NEVES BENTHIEN, OSVALDO BENTHIEN JUNIOR Visto, De acordo 

com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. Desta forma, defere-se o pedido de id. 11683834, e 

em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 30/08/2018, às 14h00min, a ser realizada pelo 

conciliador deste juízo, na sala de conciliação, na sede do Fórum desta 

Comarca. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Não havendo acordo, 

intime-se o autor para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 19 de junho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000775-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARDELIO DE SOUZA E SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66778 Nr: 6599-46.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GAMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT
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 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.: 134955 Nr: 6750-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO LORENZON - ESPÓLIO, AURORA OLIBONI 

ZANATA, GILBERTO ANTÔNIO BORGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT, 

LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7925-PR

 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.: 137258 Nr: 8490-29.2014.811.0037

 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: VLADIMIR MOROSOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K JORGE FELIPPE - ME, KEMER JORGE FELIPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 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.: 142490 Nr: 918-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÃO BACALTCHUK, TAUBE KIVES BACALTCHUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.172-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 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.: 69447 Nr: 1754-34.2010.811.0037

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDO NILSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SHULTZ DE BARROS - 

OAB:MT/22.432, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 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.: 134584 Nr: 6437-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPERIDIÃO NEVES DE ALMEIDA, CENIRA REINEHR, 

CESIL STEFANI, ADEMIR JOSÉ SARI, CELITA LAZZERIS BRAGA, LEONI 

PEDRO SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - OAB:175890/SP, 

MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT, VICTOR MARCELO 

HERRERA - OAB:MS/9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735

 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.: 173802 Nr: 7300-60.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CLAUDETE SCAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/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.: 154018 Nr: 6255-55.2015.811.0037

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE CORTONESI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:SP 270628

 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.: 147575 Nr: 3293-59.2015.811.0037

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE DIAS DO NASCIMENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:107.414, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:SP 231747, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:SP 84.206

 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.: 105299 Nr: 4305-50.2011.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FERREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090-A, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 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.: 132126 Nr: 4497-75.2014.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUAIR PAULO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993-A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:MT 16.864 A

 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.: 142666 Nr: 1008-93.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA MB LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:MT 10.100, JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 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.: 129886 Nr: 2641-76.2014.811.0037

 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: MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/ 11877-A, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:PR 

58647, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18678/A

 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.: 130257 Nr: 2923-17.2014.811.0037

 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 ETERNA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/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.: 128689 Nr: 1582-53.2014.811.0037

 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: VALDIR DA ROSA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 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.: 136413 Nr: 7890-08.2014.811.0037

 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: OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES ROMAGNOLI 

ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 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.: 131863 Nr: 4290-76.2014.811.0037

 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: ADELAR JOSÉ MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT
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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.: 189285 Nr: 3538-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO BELO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO BELO BRAGA - 

OAB:48745

 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.: 156606 Nr: 7462-89.2015.811.0037

 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: GEYSON RUBIO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112409, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:SP 155574, 

HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:OAB/SP 150.060, LUCIANA DE ASSIS 

MOURA - OAB:OAB/SP 303.358, WELSON GASPARINI JUNIOR - OAB:SP 

116196

 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.: 173042 Nr: 6810-38.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÃO BACALTCHUK, TAUBE KIVES 

BACALTCHUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.172-B

 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.: 59938 Nr: 7665-95.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CLEMENTINO RODRIGUES, TATIANE 

FATARELLI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE FATARELLI RODRIGUES 

RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3.589-B

 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.: 133746 Nr: 5809-86.2014.811.0037

 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: MARCIA CHIMELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:34.524-A

 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.: 116775 Nr: 7429-07.2012.811.0037

 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: FERNANDA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 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.: 29096 Nr: 1423-62.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE ZANONI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - 

OAB:9171-B-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.: 111930 Nr: 2386-89.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES 

ROMAGNOLI ROSSETO

 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 PEDROSA NETO - 
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OAB:13.763/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.: 139233 Nr: 9817-09.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FERREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 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.: 159344 Nr: 109-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBB IND E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EROS GRADOWSKI JUNIOR - 

OAB:PR/13817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:MT/ 19.122

 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.: 131961 Nr: 4369-55.2014.811.0037

 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: LEONILDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152305/SP, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - 

OAB:OABMT/ 15.182-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 

4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 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.: 5959 Nr: 101-22.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURGIEEWICZ E SOUZA LTDA, LUIZ AIRTON 

DURGIEWICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SERGIO BONFIM - 

OAB:37879/PR

 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.: 155206 Nr: 6852-24.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/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.: 35636 Nr: 3623-08.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, 

MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 16555-A, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111585 Nr: 2005-81.2012.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMAR REZENDE DAMASCENO - ESPOLIO, 

FERNANDO SOTILLE DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO DE FÁTIMA ALVES, PETRA LEONOR 

MUNHOZ LEITE ALVES, JOSÉ MARCOS VIEIRA DIAS, ALBANY SALLES 

DIAS, MACIEL & VIEIRA LTDA, JOSÉ LINDOLFO VIEIRA DIAS, ROSAURA 

MAGALHÃES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

Sandra Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Branquinho da Costa 

Dias - OAB:OAB/MG 108817, Rubens Pereira Domingues - 

OAB:OAB/MG 113223, Wolney Araujo Dias - OAB:OAB/MG 25660

 (...)Em relação à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, alegando 

que o pedido é juridicamente impossível, confunde-se com o mérito, de 

modo que com ele será apreciada.Visando à concretização dos fins a que 

se propôs o CPC/2015, em seus arts. 1º a 12, dispôs sobre as Normas 

Fundamentais do Processo Civil, relacionadas aos direitos e garantias 

constitucionalmente previstos, não deixando de contemplar, no seu corpo, 

outros, de viés puramente processual, que buscam a implementação dos 

primeiros. Cabe mencionar, ainda, que existem princípios processuais 

consagrados pela doutrina e jurisprudência que não foram expressamente 

insertos no CPC/2015, mas que, nem por isso, deixam de ser observados. 

Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de 

uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, 

que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores 

processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente 

colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela 
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jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um 

diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da 

atuação de cada um dos atores processuais .A luz desses fundamentos, 

de acordo com o artigo 357, §3°, do Código de Processo Civil, designa-se 

audiência de saneamento para fixar os pontos controvertidos, para o dia 

18/10/2018, as 14h00min, a ser realizada por este juízo.Intimem-se as 

partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118042 Nr: 384-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUGANTI TURISMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GIORI LTDA, ANAIR RUFINO 

ROSA, ROSALVO PEREIRA DOS SANTOS, MANOEL CELESTINO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, ÉDERSON UMBELINO NERY - OAB:MT 

16181-O, FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - OAB:MT 11.298, 

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, 

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 23826 Nr: 749-21.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO SERGIO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:13920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12208-A

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por Sandro Sergio 

Pimentel contra Banco do Brasil S/A, ambos qualificados.

O executado apresentou comprovante de pagamento parcial da dívida 

(p.249/252), cujo valor foi liberado em favor do autor.

O exequente manifestou pela penhora on line do saldo remanescente, 

além da fixação de multa pela não reinclusão no plano de previdência 

(p.254 e 262).

O executado quedou-se inerte (p.260).

Deferida a penhora on line, cujo valor foi liberado em favor do réu (p.277), 

e fixou-se multa diária no valor de R$200,00 (p.264/265).

Sem conhecimento da penhora, o executado depositou judicialmente o 

valor remanescente da obrigação (comprovante anexo - p.275).

O exequente manifestou pelo bloqueio do valor correspondente a multa 

fixada, bem como por sua elevação e expedição de alvará do valor 

depositado pelo executado (290/291).

Como não tem comprovação da reinclusão do autor no plano da 

previdência elevou-se o valor da multa diária para R$ 500,00 (p.292).

O executado alega ser impossível a reinclusão do exequente no plano de 

previdência, pois promoveu o resgate total de seu plano (p.301).

O exequente pede a condenação do executado em litigância de má fé, ao 

argumento de que o fato alegado pelo executado foi discutido no mérito do 

processo com transito em julgado (306/308).

O exequente manifestou pelo bloqueio via bacenjud do valor referente à 

multa, mas foi frutífero (p.341). Pediu a intimação pessoal da executada 

para efetuar a implantação no plano de previdência, e em caso de novo 

descumprimento, pela majoração da multa aplicada (p.336).

O executado apresentou impugnação à penhora (p.343/349) e pediu a 

redução do valor executado, e atribuição do efeito suspensivo a fim de 

impossibilitar o levantamento do valor bloqueado, bem como apresentou 

documentos para comprovar a reativação do plano de previdência do 

exequente (p.371/382).

O exequente se insurgiu à impugnação e alegou que houve novo 

descumprimento quanto à reinclusão no plano de previdência (p.391/396).

É o relatório. Decide-se.

Inicialmente, consigna-se que em atenção ao disposto no artigo 10, do 

Código de Processo Civil, que prevê “o juiz não pode decidir, em grau 

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se 

tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 

matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Por haver novos fatos trazidos pelas partes faz-se necessária a 

concessão de prazo para que a parte adversa se manifeste sobre a 

matéria inovadora, de modo que se garanta o contraditório.

Assim, para melhor análise dos pedidos, intime-se o executado para que 

se manifeste acerca da petição apresentada pelo exequente (p. 391/397), 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação retornem os autos 

conclusos para análise.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17877 Nr: 46-27.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Alberto Rizzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO LUIS DE ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 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.: 106566 Nr: 5632-30.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Belo Braga

 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: OSVALDO BELO BRAGA - 

OAB:48745

 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.: 50413 Nr: 5759-07.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira 

Freitas - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120406 Nr: 2889-76.2013.811.0037

 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): JOSÉ NILTON RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18885 Nr: 745-18.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FILIPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSI MALISE ROTT NEISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Vistos,

 Defere-se o pedido de p.169.

Realizou-se neste ato a baixa das restrições inseridas nos veículos da 

executada à p.119, conforme documento anexo.

Após, nada mais sendo postulado, arquive-se o presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59181 Nr: 6777-29.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LIMA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 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.: 61377 Nr: 1217-72.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENI SUBTIL GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5006 Nr: 145-07.1996.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga procedente a presente 

ação de depósito para condenar a parte ré a entregar, em 24 (vinte e 

quatro) horas, o bem alienado fiduciariamente, ou do equivalente em 

dinheiro, com fundamento no art. 904 do CPC, sob pena de execução. 

Condena-se o devedor fiduciário no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em favor do procurador do 

banco em 20% (vinte por cento) do valor da causa da busca e apreensão, 

convertida em depósito, atualizados na forma da Súmula 14 do STJ.Com o 

transito em julgado da sentença, certifique-se e arquive-se com baixa dos 

autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 3386-08.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

IZANETE ASTUTT TANNURE, AGROPECUÁRIA ÁGUA FUNDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/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.: 149835 Nr: 4311-18.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ERVINO WEBER, NEIDE FATIMA 

WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116.521, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:230132

 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.: 129697 Nr: 2480-66.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VO PEDRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - 

EPP, LICIANE STACHELSKI SAUGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:MT/ 18115/A, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O

 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.: 24102 Nr: 952-80.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 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.: 59081 Nr: 6674-22.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELIO DIAS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, KEIT DIOGO GOMES - 

OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15674, Tiago 

Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13633 OAB/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.: 26500 Nr: 2622-56.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LAIDES CONTE BERTICELLI, DIOGO LUIS 

BERTICELLI, DAVID BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIS BERTICELLI - 

OAB:21675/O, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:MT 5929, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/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, juntar nestes autos endereço atualizado e pagamento de 

diligência para realização das intimações de eventual conjuge, credores 

hipotecários e demais pressoas previstas no art. 799 do CPC, da penhora 

realizada nestes autos, conforme determina a decisão de fls. 389.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 4803 Nr: 163-57.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR A FEUERHARMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

retirar Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162389 Nr: 1414-80.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ALFER LTDA, ANTONIO FERNANDO 

BARISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:MT/ 19.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI SANTOPIETRO - OAB:18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:10772/O, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/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.: 178155 Nr: 9669-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES ROSSETO, JANDYRA ROTTA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:MT/ 15380, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866/MT, 

MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - OAB:MT/6285, NELSON 

JOSE GASPARELO - OAB:MT 2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 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.: 161194 Nr: 909-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONELSO DONDÉ POLESSO, MARIA CATARINA DONDÉ 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVIO EDSON PEDRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 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.: 125292 Nr: 7866-14.2013.811.0037

 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: JADILMO JOSE ZANATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA COPETTI - 

OAB:MT/15.746-B, TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 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.: 60010 Nr: 7504-85.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELÇO SERAFIN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA PEGHIM MERENDI 

RIBEIRO - OAB:14.044- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:MS 5871

 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.: 5653 Nr: 178-26.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA INES BRAGAGNOLO, CARLOS 

ROBERTO BARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:MT/12.409-A, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, JULIANA 

FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR PANIS FACHINETTO 

- OAB:5864/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.: 125009 Nr: 7574-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO, ODAIR ROSSETO, Odemir 

Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA ROSSETO, FATI BRAGA ROSSETO, 

OSCAR ROSSETTO - ESPÓLIO, SUFIA MAZUR ROSSETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274

 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.: 158557 Nr: 8379-11.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, ANTONIO 

FERNANDO BARIZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 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.: 163792 Nr: 2120-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON ANTONIO PASQUALETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA CAROLINE CONRADO 

PASQUALETTO - OAB:PR/ 53.068

 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.: 157074 Nr: 7685-42.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIND HÉLICES INDUSTRIAIS LTDA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço atualizado do executado para initmação acrca da 

restrição , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117026 Nr: 7696-76.2012.811.0037

 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: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARÃES - OAB:MG105287, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/16846-A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 194, no prazo de legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 48246 Nr: 3660-64.2007.811.0037

 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): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024 MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 178, no prazo de legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 64734 Nr: 4484-52.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABOR ASSESSORIA JURÍDICA E 

CONTABILIDADE EM GERAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, RAUL ANTUNES 
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MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Labor Assessoria Jurídica 

e Contabilidade Em Geral Ltda - Me, CNPJ: 05126117000130, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Caveuna , 997, Bairro: Buritis, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DO DÉBITO NO PARZO DE 15 DIAS, SOB PENA SE SER 

ACRESCIDA MULTA DE 10 % AO VALOR CORRIGIDO.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Visto,Defere-se o pedido de p. 102/103 e determina-se 

a citação por edital do executado, devendo a parte autora providenciar o 

necessário. Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do NCPC. Tendo em vista que, 

pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, 

II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de citação pelo 

DJE.Decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138154 Nr: 9117-33.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR CAMBRUZZI, IVANETE MARIA DE LIMA 

ROCHA, JOÃO GESVALDO - ESPÓLIO, PEDRO GEZUALDO, LUCIO 

RAMOS FERNANDES - ESPÓLIO, IRENE APARECIDA FERNANDES, WAINER 

PRANDINI - ESPÓLIO, ODETE CRUZ DE ALMEIDA, RAIMUNDO TIVOTTO 

MASCARELO - ESPÓLIO, RAIJAN CEZAR MASCARELLO, WAINER 

PRANDINI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - OAB:175890/SP, 

MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT, VICTOR MARCELO 

HERRERA - OAB:MS/9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 258, no prazo de legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 58235 Nr: 5847-11.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 109, no prazo de legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004366-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO)

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004366-44.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARIZETH APARECIDA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE c/c PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIZETH APARECIDA DA SILVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de problemas 

lombares, psicológicos e dores no corpo, impedindo-a de trabalhar. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

o médico Dr. Pedro Henrique de Abreu Balata, Psiquiatra, CRM 7252/MT, 

e-mail: pedro_balata@hotmail.com, telefone comercial (65) 9-8129-8909, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 
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Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107839 Nr: 6974-76.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FEDRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO LUIZ FEDRIGO, Cpf: 22743227915, 

Rg: 874.856-0, Filiação: Santo Fedrigo e Ana Branca Reis, brasileiro(a), 

casado(a), agricultor, Telefone 498-2322. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 520,01 (Quinhentos e vinte reais e um 

centavo), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 28 de junho de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134856 Nr: 6672-42.2014.811.0037

 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: VALDEVÂNIO ALBERTO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6672-42.2014.811.0037 (Código 134856)

Vistos.

Considerando que é obrigatória a intervenção do Ministério Público nos 

feitos que tratam do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, 

remetam-se os autos para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERVENÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

SENTENÇA ANULADA. I. Nos termos da Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre 

a organização da Assistência Social e sobre o benefício de prestação 

continuada , "cabe ao Ministério Publico zelar pelo efetivo respeito aos 

direitos estabelecidos nesta Lei" (artigo 31). II. A ausência de 

manifestação do Ministério Público em primeira instância, nos casos em 

que é obrigatória a sua intervenção e desde que haja manifesto prejuízo a 

alguma parte, enseja nulidade do processo a partir do momento em que 

este deveria ter sido intimado (artigo 246 do CPC). III. Em sendo relevante a 

realização de estudo social e, eventualmente, de oitiva de testemunhas, 

mostrando-se provas indispensáveis, cabe ao Juízo determinar a 

produção de referidas provas, dada a falta de elementos aptos a 

substituí-las. IV. Sentença que se anula, retornando os autos à Vara de 

origem, para o prosseguimento regular do feito. V. Parecer do Ministério 

Público Federal acolhido. Apelação da parte autora prejudicada. (TRF 3ª 

Região - Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL AC“ 1218574 - Processo: 

2007.03.99.033849-0 - Relator Juiz Walter do Amaral - 7ª Turma - 

Julgamento 12/11/2007 - DJU 29/11/2007, p: 313). Grifei.

Após, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104365 Nr: 3337-20.2011.811.0037

 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: TEREZINHA CARRARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3337-20.2011.811.0037 (Código 104365)

Vistos.

Intime-se o perito judicial para que se manifeste quanto ao laudo médico de 

fl. 22, devendo informar a data do início da incapacidade laborativa da 

requerente, conforme solicitado às fls. 141/143, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Com a juntada, intimem-se as partes para manifestação, pelo mesmo prazo 

e retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134435 Nr: 6323-39.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR FERREIRA MACHADO, SANDRA FRANCISCA 

DA SILVA, KATIA REGINA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6323-39.2014.811.0037 (Código 134435)

 Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se que já houve o trânsito em julgado deste 

feito, bem como a distribuição de outro procedimento para liquidação da 

sentença.

Assim, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139443 Nr: 9932-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA BRAGHIROLLI PLETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, SUYAN 

MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9932-30.2014.811.0037 (Código 139443)

Vistos.

Sobre a petição de fl. 47, diga a parte requerente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116595 Nr: 7246-36.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLMIRO FRANCISCO ALBRECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE ÁVILA FURIATI - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:1903329-1

 Processo nº 7246-36.2012.811.0037 (Código 116595)

Vistos.

Sobre a impugnação à execução de fls. 168/169, diga a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165775 Nr: 3046-44.2016.811.0037

 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: ELENA DA SILVA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3046-44.2016.811.0037 (Código 165775)

Vistos.

Às fls. 211/214, a parte executada apresentou impugnação à execução, 

sob os argumentos de inexistência de título executivo transitado em 

julgado, ausência de intimação da redesignação da audiência e excesso 

de execução.

Às fls. 221/222, a parte exequente apresentou resposta à impugnação, 

bem como concordou com os cálculos apresentados pela executada à fl. 

214-v.

É o breve relatório

Fundamento e decido.

 No caso sub judice, verifica-se que o impugnante alega inexistência de 

título executivo transitado em julgado e a ausência de intimação da 

redesignação da audiência. Contudo, da análise dos autos, constata-se 

que o executado foi devidamente intimado da audiência redesignada e da 

sentença publicada na audiência, conforme vista de processo às fl. 194 e 

201 e carimbo da Procuradoria Federal na página de encerramento do 1º 

volume destes autos.

 É certo que, devidamente intimado, o executado não recorreu do decisum, 

o que culminou no trânsito em julgado da sentença, conforme certificado à 

fl. 204.

Quanto à alegação de excesso de execução, verifico que resta 

prejudicada a análise de tal pedido, tendo em vista que a parte exequente 

concordou com os cálculos da executada.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta, REJEITO a impugnação 

apresentada às fls. 211/214 pelo executado e, por consequência, 

HOMOLOGO o cálculo de fl. 214-v.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171853 Nr: 6144-37.2016.811.0037

 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: ROZILDA DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MACOHIN - OAB:SP/ 

23056, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6144-37.2016.811.0037 (Código 171853)

Vistos.

Ante a informação de que o benefício não foi implantando, reitere-se o 

ofício ao INSS para que proceda à implantação do auxílio-doença, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de apuração de crime de 

desobediência.

Após, considerando que o requerido não foi condenado a pagar as 

parcelas em atraso anteriores à sentença, intime-se a parte autora para 

apresentar novos cálculos, o qual deverá constar apenas os honorários 

advocatícios fixados no decisum.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147688 Nr: 3332-56.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELI TIRLONI CANZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MT/ 2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Processo nº: 3332-56.2015.811.0037 (Código 147688)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 48-v e 49-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela contadoria de fls. 41/48.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados de fls. 41/48.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5903 Nr: 262-27.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CLARA MAT. P CONSTRUÇÃO LTDA, 

JOSE DIMAS TORTELLI, UBIRAJARA LUIS DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº: 262-27.1998.811.0037 (Código 5903)

Vistos.

Considerando que já houve a inclusão de restrição ao veículo encontrado 

em nome do executado, intime-se a parte exequente para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, considerando que os executados SANTA CLARA MAT. P 

CONSTRUÇÃO LTDA e JOSE DIMAS TORTELLI foram citados por edital (fl. 

114) e não se manifestaram nos autos, nomeio o Defensor Público atuante 

na comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, o qual deverá ser 

intimado desta decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39163 Nr: 1733-97.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ALVES FERREIRA, VAFF, EMANUELA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) que foi 

realizado o protocolo do Precatório no sistema online doTJMT, para 

acompanhamento no Departamento Auxiliar da Presidência do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144641 Nr: 1874-04.2015.811.0037

 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: RAFAEL VIAN, Anilce Maria Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1874-04.2015.811.0037 (Código 144641)

Vistos.

Sobre o pedido de prova emprestada (fl. 72/74), diga a parte requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61014 Nr: 829-72.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA SALETE DE CARLI PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 829-72.2009.811.0037 (Código 61014)

 Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 253/257, certifique-se a 

tempestividade da impugnação de fls. 234/236.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146279 Nr: 2668-25.2015.811.0037

 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: MARTIN KLOSSOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

converter os períodos de atividades exercidas em condições especiais 

para tempo de atividade comum, com o devido acréscimo de acordo com a 

tabela constante do artigo 70 do Decreto nº 3.048/99, bem como que seja 

somado ao tempo de atividade comum, com a implantação do benefício de 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ao 

requerente MARTIN KLOSSOVSKI, a partir da data do requerimento 

administrativo (09/02/2015 – fls. 40/41), ressaltando que os juros 

moratórios e a correção monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas 

devem observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo 

honorários advocatícios 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.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

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

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 27 de junho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40974 Nr: 3420-12.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELI TIRLONI CANZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691

 Processo nº 3420-12.2006.811.0037 (Código 40974)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151975 Nr: 5268-19.2015.811.0037

 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: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAM ROBSON DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILIAM ROBSON DA SILVA 

MAGALHÃES, 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 20 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 prefeitura Municipal realizou um leilão Público onde foi 

vendido o veículo de marca Fiat Fiorino Workong, ano 1998, frota n. 23, 

placa JYV - 5998, conforme nota de arrematação lote, n. 04. Ocorre que o 

comprador Sr. Wiliam Robson da Silva Magalhães não transferiu o veículo 

para seu nome, aocasionando assim origem de débito juto ao DETRAN, 

débito este que foi descontado da Prefeitura Municipal, quais sejam o 

IPVA, que perfazem o montante de R$ 305,16 (trezentos reais e 

dezesseis centavos).

Despacho/Decisão: Processo: 5268-19.2015.811.0037 (Código 

151975)Vistos.Ante o pedido de fl. 54, cite-se a parte executada, via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de 

Processo Civil.Após, em caso de inércia da parte executada no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 03 de maio de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 25 de junho de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52397 Nr: 7030-51.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V. M. ROSSATO, CNPJ: 00479517000105. 

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: 10/12/2007.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de V. M. ROSSATO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Alvará de Funcionamento, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 5654/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2002

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 885,35

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127013 Nr: 9546-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar pareceres ou documenos 

elucidativos, nos moldes do artigo 510 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135085 Nr: 6855-13.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TINOR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011867-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011867-95.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Diante das ponderações 
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das partes, entendo necessária a realização de a audiência de instrução e 

julgamento. Assim, designe-se data para realização de audiência de 

instrução e julgamento, conforme pauta disponibilizada pelos Juízes Leigos 

em atuação nesta Comarca. As partes deverão trazer suas testemunhas, 

se tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 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, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA LAURA DA SILVA OAB - MT22674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002061-24.2017.8.11.0037 Reclamante: JOAB MENDES DE SOUZA 

Reclamada: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Alega a parte requerente que é aluno da UNOPAR, que o valor da 

mensalidade integral é de R$349,00, no entanto o autor tem o convênio do 

Educa Mais Brasil (EAD) e recebe um desconto de R$104,70 por mês, 

assim sendo o mesmo paga por mês a importância de R$244,30. Durante o 

3º semestre do curso, o autor estava passando por uma instabilidade 

financeira, e não conseguiu realizar o pagamento da mensalidade com 

vencimento em agosto/2016 na data prevista. No mês de outubro/2016, já 

com sua situação financeira restabelecida, o autor acessou o portal do 

aluno e emitiu o boleto referente ao mês de agosto (parcela 02/06), tal 

boleto foi gerado com vencimento para o dia 13/10/2016, no valor de 

R$256,50 pois estava acrescido de juros e multa, que o autor prosseguiu 

com seu curso pelo restante do ano letivo de 2016, em janeiro de 2017 

realizou sua matricula no 4º semestre e tudo corria normalmente, até que 

no início do mês de abril/2017 descobriu que seu nome estava negativado 

pela UNOPAR, no dia 28 de outubro de 2016, em decorrência da 

mensalidade com vencimento em 15/08/2016. Liminar deferida. Se defende 

a parte demandada alegando que o Autor se encontra totalmente 

equivocada em seu pleito em face da requerida, vez que não há nexo de 

causalidade entre o ato praticado pela curadora e o dano experimentado 

pelo Autor, em que pese a negativação dos dados terem sido realizados 

pela requerida, é de clareza solar que tal ato se deu UNICAMENTE em 

razão de atos praticado pelo autor. É o breve relato. Decido. O requerente 

alega que teve seu nome negativado por dívida quitada, de outra banda a 

requerida contesta alegando inexistência de obrigação de indenizar. 

Compulsando os autos verifico que a negativação realizada pela requerida 

é fato incontroverso nos autos, bem como se deu em 28/10/2016, por 

valor inerente a mensalidade de agosto de 2016, que, foi devidamente 

quitada em 10/10/2016, portanto, quando houve a inserção do nome do 

autor no cadastro de inadimplentes, a dívida já estava devidamente paga, 

destarte, a inclusão se deu de forma ilegal e indevida. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Portanto, inequívoco que houve 

falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - 

Confirmar a liminar deferida ab initio; - Declarar inexigível a dívida discutida 

e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 25 de junho 

de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 25 

de junho de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004308-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DUARTE TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004308-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIA DUARTE TAVARES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por ANTÔNIA DUARTE TAVARES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento de exames de 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL E 

LOMBO-SACRA. Relata a parte autora, que está acometida de DISTENSÃO 

E ENTORSE DA COLUNA CERVICAL (CID: M13.4) e ainda TRANSTORNO 

DO DISCO CERVICAL COM RADICULOPATIA (CID: M50.1) e que a situação 

é de urgência. Afirmou que é hipossuficiente econômica e não que possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do exame. 

Aduziu ainda que, procurou o Sistema Único de Saúde de Primavera do 

Leste para realizar o exame, e que, em resposta ao Ofício, o Município 

informou que solicitou ao Estado os referidos exames e que o 

agendamento espera na fila estadual, por se tratar de um procedimento de 

alta complexidade, e, portanto, de responsabilidade e competência do 

Estado (Id 13857416). Foi realizado parecer técnico pelo NAT - Núcleo de 

Apoio Técnico – que apontou que quanto aos exames pleiteados “é 

plausível que sejam providenciados com a maior brevidade possível, para 

que adequados diagnóstico e tratamento sejam instituídos, em decorrência 

de dor e padecimento funcional alegados”. (Ofício/NAT nº 1123/2018, Id 

13905439). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está 
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inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei 

nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, 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 (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 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. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) Desta 

forma, a probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos 

documentos que instruem a petição inicial, em especial pelo Relatório 

Médico, subscrito pelo Dr Fabio Viana Pereira Belo, ortopedista, CRM/MT 

4972 (Id 13857136), que entende que a realização do exame é necessária 

para que seja possível a avaliação para o devido tratamento a paciente. 

No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, verifica-se pela possível piora da dor e de ocorrência de 

limitação funcional, declarado pelo médico, bem como pelo tempo mínimo 

legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for 

favorável à requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para ANTÔNIA DUARTE TAVARES (qualificado na petição 

inicial) exames de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA 

CERVICAL E LOMBO-SACRA, no prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo 

prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 
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incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011914-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEDI TONELLO GOTARDO (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 DECISÃO Processo: 

8011914-69.2016.8.11.0037. REQUERENTE: SEDI TONELLO GOTARDO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista a última petição do autor (Id 13904397), 

bem como diante do saldo remanescente do sequestro de numerário, 

defiro a liberação da diferença. Destarte, determino a expedição de alvará, 

com urgência, para liberação do valor de R$ 577,53 (quinhentos e setenta 

e sete reais e cinquenta e três centavos), para a compra de 03 (três) 

caixas do medicamento XARELTO, conforme requerido pela parte autora. 

Expedido o alvará, intime-se a parte autora a providenciar a retirada do 

medicamento, bem como para que junte a nota fiscal, no prazo de até 10 

(dez) dias, relativa a esta aquisição. Com a juntada da nota fiscal, 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. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003613-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA CRISTINA BENTO MENEZES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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: 

1003613-87.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: TAYNARA CRISTINA BENTO 

MENEZES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença requerido por Taynara Cristina Bento Menezes 

em face do Estado de Mato Grosso. Instado a cumprir a obrigação 

imposta, o Estado de Mato Grosso, manteve-se inerte, não cumprindo a 

sentença no prazo determinado (Certidão em Id 13847800) A Defensoria 

Pública requereu o bloqueio e sequestro de verba pública necessária para 

realização do procedimento (Id 13416145). Juntou orçamentos (Id 

13416449). Assim, está evidenciado o não cumprimento da sentença e 

que o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça 

a obrigação requerida neste processo com custo inferior ao menor 

orçamento trazido pela parte autora, apesar de expressamente intimado 

neste sentido. Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria 

Pública, cuja instituição é responsável em zelar pelo cumprimento da 

ordem jurídica e pela defesa dos direitos sociais e individuais 

indisponíveis, presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos 

princípios norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder 

Público. Diante do exposto, defiro o sequestro do numerário em face do 

Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme 

requerido pelo autor. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen 

Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem 

acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de 

Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se 

alvará em favor do Dr. Lauzamar Roge Salomão Junior que atende na 

Clínica Santa Rosa Onco. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a 

diligenciar no agendamento da data da consulta médica, bem como para 

que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após 

realizado aquele. Solicite-se da Secretaria Municipal de Saúde as 

providências quanto ao transporte, se do interesse do(a) paciente. Com a 

juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, bem como 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. Após a 

prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o processo 

para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000661-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior ao Sistema 

Bacen-Jud, constatei que houve sucesso parcial na tentativa de penhora 

eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 15 dias. Sem prejuízo das determinações acima, 

e consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Assim, considerando a 

declaração de imposto de renda anexa, decreto sigilo no presente feito. 

Dê-se ciência a parte exequente acerca das informações obtidas, 

aguardando-se, após, por manifestação em termos de prosseguimento, 

requerendo o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Primavera do 

Leste-MT, 19 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000145-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA MARCHETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a 

ordem de penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem 

de transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça, e o consequente desbloqueio do valor excedente, conforme 

comprovante em anexo. Intime-se o devedor da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação, em 15 dias. INTIME-SE o devedor dando-lhe 

conhecimento da penhora para, querendo, oferecer impugnação em 15 

dias. Serve a presente decisão como ofício para vinculação do valor ao 

processo na Conta de Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 19 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010300-97.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a 

ordem de penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem 

de transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora 

para, querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente 

decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de 

Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000748-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE VELOSO FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIAPORA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES DE GOIAS OAB - GO32149 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a 

ordem de penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem 

de transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora 

para, querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente 

decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de 

Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000671-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ROSA BORDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a 

ordem de penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem 

de transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora 

para, querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente 

decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de 

Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000475-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DA GUARDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a 

ordem de penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem 

de transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora 

para, querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente 

decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de 

Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000137-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUVINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES OAB - MT24142-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a 

ordem de penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem 

de transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora 

para, querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente 

decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de 

Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002835-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO CARLOS DA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

que restaram negativas, conforme extratos que seguem. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar bens à penhora, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de junho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001995-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO FONTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 
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line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Sem prejuízo das determinações acima, e consubstanciado nos princípios 

da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora. Assim, considerando a declaração de imposto de renda 

anexa, decreto sigilo no presente feito. Assim, abro prazo de 30 (trinta) 

dias para a exequente indicar bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 19 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001388-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PECAS E MECANICA AGUIAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE CHAGAS LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento 

de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas 

foi encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 

23,21 (vinte e três reais e vinte e um centavos). Em razão da quantia 

bloqueada ser irrisória, frente ao total da dívida executada, promovi o 

desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme 

solicitação de desbloqueio que segue anexo. Sem prejuízo, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para a exequente indicar bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002806-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENESIO DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. INDEFIRO o bloqueio de circulação, via RENAJUD, dos veículos 

informados no Id. 11168192, em nome da parte executada, tendo em vista 

que a restrição poderá afetar indevidamente interesse de terceiros, além 

disso, considero ineficaz tal procedimento, porquanto, a funcionalidade 

exige a inserção da avaliação do veículo, o que só pode ser obtido “icto 

oculi”, isto é, com a verificação real do estado dos automotores. Sem 

prejuízo, determino, desde já, a expedição de mandado de penhora e 

avaliação dos veículos indicados no endereço no executado, e, não sendo 

estes localizados, sejam, desde logo, penhorados outros veículos 

encontrados em sua posse. De qualquer forma, procedi busca ao Sistema 

INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extrato que segue. Assim, considerando a declaração de 

imposto de renda anexa, decreto sigilo no presente feito. Dê-se ciência 

das informações obtidas, devendo requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Primavera do Leste-MT, 20 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012902-03.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY DOS SANTOS FELICI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. INDEFIRO o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional – CCS (Id. 11432367), haja vista que este foi instituído 

mediante previsão na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98, art. 10-A, 

incluído pela Lei 10.701/03), com o intuito de manter cadastro para fins de 

investigação criminal. Cumpre esclarecer, que o convênio firmado entre o 

CNJ e o BACEN possui finalidade específica, resguardada em lei que 

possui como intuito o combate à lavagem de dinheiro. A ampliação do 

mecanismo para o fim de realizar consulta com o objetivo de satisfazer 

direito de crédito, considero como sendo descabida. Neste sentido, 

vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. INFORMAÇÕES PELO CCS-BACEN. 

INVIABILIDADE. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional 

(CCS-BACEN) foi instituído pela Lei n. 9.613/98 que dispõe sobre a 

ocultação de bens, direitos e valores e a prevenção da utilização do 

sistema financeiro para os ilícitos nela previstos. A requisição de 

informações sobre a relação de investigado, pessoalmente ou por 

representação de terceiros, com instituições financeiras é instrumento de 

investigação criminal; e não se aplica com o propósito de satisfação de 

crédito em execução civil. - Circunstância dos autos em que se impõe 

manter a decisão que indeferiu a providência. RECURSO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70069190882, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

16/06/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

CONSULTA NO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional é 

instrumento colocado à disposição do Judiciário para o combate ao crime 

de Lavagem de Dinheiro, não podendo ser utilizado para o fim proposto, 

isto é, para ciência de eventual movimentação financeira do executado por 

meio de interposta pessoa e sua pesquisa em ação de execução de 

alimentos extrapola o disposto no art. 655-A do CPC. NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70067546812, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 

Julgado em 03/03/2016) Com a mesma orientação, o Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região vem negando pedidos de acesso ao CCS em 

execuções civis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 

EXECUÇÃO FISCAL. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL-CCS. CONSULTA. DESCABIMENTO. A consulta ao Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, diferentemente de outros 

sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD), tem sua 

utilização restrita a um fim específico, haja vista conter informações de 

todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, e não 

apenas instituições bancárias, não estando disponível ao acesso direto do 

magistrado. Descabida, assim, sua utilização para verificar a existência de 

saldos de contas ou aplicações financeiras do executado. (TRF4, AG 

5018739-25.2016.404.0000, TERCEIRA TURMA, Relator MARCUS HOLZ, 

juntado aos autos em 13/07/2016). No mais, no que tange ao pedido de 

arresto de bens móveis que guarneçam a residência do executado (Id. 

11432367), tenho que este igualmente não merece prosperar, uma vez 

que segundo a Lei 8009/90, em seu art. 1º e parágrafo único, estabelece 

a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade 

familiar e, dos móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Essa 

garantia abrange não somente os bens considerados essenciais à 

habitualidade, mas também, aqueles usualmente mantidos em um lar 

comum ou necessários à vida familiar, em consonância com o objetivo 

maior da Lei 8.009/90, que visa garantir a dignidade da pessoa humana, 

por tal razão, INDEFIRO o pedido. Dando prosseguimento, sem prejuízo do 

disposto acima, desde já, procedi a solicitação de bloqueio no BACENJUD, 

conforme se verifica do detalhamento de ordem judicial, no entanto apenas 

foi encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 3,86 

(três reais e oitenta e seis centavos). Em razão da quantia bloqueada ser 

irrisória, frente ao total da dívida executada, promovi o desbloqueio do 

valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme solicitação de 

desbloqueio que segue anexo. Ainda, consubstanciado nos princípios da 

efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Por fim, determino 

a intimação da parte exequente para que indique bens passíveis de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 139 de 625



penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Às providências. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 20 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002597-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE RODRIGUES DE QUEIROZ PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento 

de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas 

foi encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 

17,27 (dezessete reais e vinte e sete centavos). Em razão da quantia 

bloqueada ser irrisória, frente ao total da dívida executada, promovi o 

desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme 

solicitação de desbloqueio que segue anexo. Sem prejuízo, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Dê-se ciência das 

informações obtidas. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010197-56.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORCELINA DE FATIMA ANTUNES DE SOUSA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Max Paulo de Sousa e Silva OAB - MT0013965A (ADVOGADO)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois o CPF da parte devedora não foi encaminhado às 

instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos, conforme 

ordem em anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da 

efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora, que restaram negativas, conforme extratos que seguem. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010360-70.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIRIA SOARES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento 

de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas 

foi encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 

16,76 (dezesseis reais e setenta e seis centavos). Em razão da quantia 

bloqueada ser irrisória, frente ao total da dívida executada, promovi o 

desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme 

solicitação de desbloqueio que segue anexo. Sem prejuízo, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Dê-se ciência das 

informações obtidas. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001363-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento 

de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas 

foi encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 2,95 

(dois reais e noventa e cinco centavos). Em razão da quantia bloqueada 

ser irrisória, frente ao total da dívida executada, promovi o desbloqueio do 

valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme solicitação de 

desbloqueio que segue anexo. Sem prejuízo, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010611-25.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

8010611-25.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA MARTINS 

EXECUTADO: EXPRESSO MAIA LTDA VISTOS, DEFIRO penhora eletrônica 

no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. 

Em consulta posterior constatei que a ordem de penhora foi um sucesso 

absoluto, de forma que procedi à ordem de transferência do valor para a 

conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça, e o consequente 

desbloqueio do valor excedente, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente decisão como ofício 

para vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos Judiciais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 27 de junho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010888-07.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LEONTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010888-07.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: SONIA MARIA LEONTINO 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTOS, DEFIRO penhora eletrônica no Sistema 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta 

posterior constatei que a ordem de penhora foi um sucesso absoluto, de 

forma que procedi à ordem de transferência do valor para a conta de 

Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça, e o consequente desbloqueio 

do valor excedente, conforme comprovante em anexo. INTIME-SE o 

devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 15 dias. Serve a presente decisão como ofício para 

vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos Judiciais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 27 de junho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011042-88.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENE ALVES VICENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

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: 

8011042-88.2015.8.11.0037. REQUERENTE: CIRENE ALVES VICENTE 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Evidenciado o não 

cumprimento da decisão concessiva da tutela provisória de urgência 

complementar (Id 13510240), o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro 

fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste processo com 

custo inferior ao orçamento trazido pela parte autora, não obstante 

expressamente intimado(s). Instado a cumprir a obrigação imposta, o 

Estado de Mato Grosso, requereu a juntada de Ofício, no entanto tal 

documento refere-se a realização do exame de ressonância, que não é o 

objeto desta última tutela deferida (Id 13523606) A Defensoria Pública 

requereu o bloqueio e sequestro de verba pública necessária para 

realização do procedimento, bem como justificou de forma plausível a 

impossibilidade de juntou outros orçamentos (Id 13831252). Além disso, 

trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição é 

responsável em zelar pelo cumprimento da ordem jurídica e pela defesa 

dos direitos sociais e individuais indisponíveis, presumindo-se, pois, que o 

valor requerido atende aos princípios norteadores das contratações 

realizadas às expensas do Poder Público. Diante do exposto, defiro o 

sequestro do numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor de 

R$ 52.075,00 (cinquenta e dois mil e setenta e cinco reais), para o custeio 

do procedimento de “ARTROSCOPIA DE OMBRO DIREITO”, em favor de 

CIRENE ALVES VICENTE, conforme requerido pela parte autora. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor dos 

fornecedores com orçamento de menor valor, conforme indicado pela 

parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar no 

agendamento da data da consulta médica, bem como para que apresente 

a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após realizado 

aquele. Solicite-se da Secretaria Municipal de Saúde as providências 

quanto ao transporte, se do interesse do(a) paciente. Com a juntada da 

nota fiscal relativa à última contratação direta, bem como 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. Após a prestação 

de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o processo para 

sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme 

dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 27 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004141-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004141-24.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLEIDIANE LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c reparação por danos morais e cancelamento de inscrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito c/c pedido liminar pleiteado por 

Cleidiane Lima da Silva em face de BV Financeira S/A Crédito 

Financiamento e Investimento, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 31/10/2018, às 10h00min 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 solicitou cartão de crédito ante a Loja City Lar do Banco 

Votorantim, sob o número 4593.8080.3769.9437, no ano de 2014, vindo a 

utilizar até dezembro do ano de 2017, quando de seu vencimento. Afirma 

que a requerida emitiu novo cartão de crédito de n°4593.8052.6993.5067, 

sem o seu consentimento e mesmo assim passou a receber cobranças em 

relação à anuidade do cartão de crédito. Aponta que no mês de março, a 

requerente foi obrigada a adimplir os débitos decorrente aos meses de 

janeiro à março de 2018, na importância de R$239,51(duzentos e trinta e 

nove reais e cinquenta e um centavos), bem como solicitou o 

cancelamento do cartão de crédito, mesmo não efetuando o desbloqueio. 

Relata ainda que é correntista ao Banco Bradesco e no mês de maio de 

2018 foi surpreendida pela exclusão do limite de sua conta bancária. 

Contudo, a requerente entrou em contato com o banco e foi informada da 

restrição comercial em seu nome, em decorrência do débito no mês de 

fevereiro de 2018, no valor de R$150,12(cento e cinquenta reais e doze 

centavos). Assevera que entrou em contato com a requerida para sanar o 

litígio administrativamente e não obtivera êxito. Por fim, a requerente 

pretende a antecipação de tutela de urgência para determinar a imediata 

exclusão de seu nome perante os órgãos de cadastro e restrição ao 

crédito, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação esta compreendida pelos seguintes documentos: Aviso de Débito(id. 

n°13775213), Fatura mês de Março 2018(id. n°13775216), Comprovante 

de Pagamento da Fatura mês de Março de 2018(id. n°13775217), Extrato 

da Negativação (id. n°13775221) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. Inicialmente, verifico que a autora foi incluída nos 

órgãos de restrição ao crédito em decorrência ao débito com vencimento 

em 11/01/2018, no valor de R$150,12(...) e incluída na data de 27/02/2018. 

Consigno que a fatura adimplida pela autora no valor de R$239,51(...), na 

data de 26/03/2018, engloba a fatura do mês de janeiro, através do 

informativo da própria fatura, vejamos: “O saldo total de seu cartão é 

composto por R$239,51(...) + mais parcelas a vencer nos próximos 
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meses, somando o valor de R$239,51(...)” Nesse sentido, o dano potencial 

decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o 

consumo em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Cabe 

ressaltar que a parte requerente não nega relação jurídica ou comercial 

anteriormente com a requerida que tenha dado origem ao débito, pois 

informa que o cartão de crédito venceu em dezembro de 2017, não 

solicitou um novo e muito menos desbloqueou o cartão de crédito emitido 

sem prévia cominação da autora. Sendo assim, neste momento deve ser 

prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda pronta 

a atuação da requerente na defesa de seu suposto direito, sem contar 

que a exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Não há que 

se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças 

podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da 

ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência 

de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que 

exclua imediatamente o nome da parte requerente Cleidiane Lima da Silva, 

portadora do CPF 001.815.701-73 e RG 1439812-5 SSP/MT, contrato 

n°10010000101000556766, no valor de R$150,12(...) do órgão de 

cadastro e inadimplente(SERASA) a ser realizado pela Secretaria 

Judiciária através do Sistema SERASAJUD. Serve a presente decisão 

carta/mandado de citação e intimação, inclusive para fins de exclusão em 

outros órgãos de restrição ao crédito, se o caso. Primavera do Leste-MT, 

29 de junho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002002-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA PEREIRA MARAFON (EXECUTADO)

CAMARGO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002002-36.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. 

LTDA - ME EXECUTADO: CAMARGO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME, 

ERIKA PEREIRA MARAFON Vistos, Trata-se de execução de título 

executivo extrajudicial, cuja obrigação exequenda fora satisfeita, 

conforme noticiado pela exequente (Id 10524643). Posto isso, julgo extinto 

a presente execução, com fundamento no artigo 53, caput, da Lei 

9.099/1995 c/c no artigo 924, inciso II e no artigo 925, todos do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publicada e registrada diretamente no 

processo eletrônico. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 28 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011498-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAGNO DE JESUS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente não 

compareceu à audiência de conciliação realizada, apesar de devidamente 

intimada na pessoa de seu advogado. Pois bem. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

28 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011498-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAGNO DE JESUS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente não 

compareceu à audiência de conciliação realizada, apesar de devidamente 

intimada na pessoa de seu advogado. Pois bem. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

28 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010889-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARILIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente não 

compareceu à audiência de conciliação realizada, apesar de devidamente 

intimada na pessoa de seu advogado. Pois bem. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” Posto isso, com arrimo no que 
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dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

28 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010889-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARILIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente não 

compareceu à audiência de conciliação realizada, apesar de devidamente 

intimada na pessoa de seu advogado. Pois bem. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

28 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011256-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU SEVERIANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente não 

compareceu à audiência de conciliação realizada, apesar de devidamente 

intimada na pessoa de seu advogado. Pois bem. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

28 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011256-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU SEVERIANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente não 

compareceu à audiência de conciliação realizada, apesar de devidamente 

intimada na pessoa de seu advogado. Pois bem. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

28 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-40.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDCLEY SIQUEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO E TECNOLOGIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010642-40.2016.8.11.0037. REQUERENTE: EDCLEY SIQUEIRA XAVIER 

REQUERIDO: SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO E TECNOLOGIA LTDA - ME, 

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME Vistos, Dispensado 

o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Trata-se de ação cuja parte autora não compareceu à audiência 

designada. De acordo com o Enunciado nº 20, do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.”. Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “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.”. Por outro lado, o artigo 334, §3º, do Código de Processo Civil 

prevê o seguinte: Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência 
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mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência. (...) § 3º A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado. Com efeito, a intimação 

da parte autora efetivou-se por intermédio da sua advogada, que foi 

devidamente intimada, em 24/07/2017, nos termos do artigo 334, §3º, do 

CPC, conforme se verifica no comprovante juntado no ID 9110422. A 

Súmula 19 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso, relativa à matéria cível, prescreve o seguinte: “SÚMULA 19: 

O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. (Aprovada em 

12/09/2017).” (DJE, Ed. nº 10113, disponibilizado em 02.10.2017) Portanto, 

a parte autora foi intimada da audiência de conciliação com antecedência 

de mais de 48 (quarenta e oito) horas (uma vez que a sessão foi 

designada para 21 de agosto de 2017, às 14h20min), todavia não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa válida nos autos. 

Nesse norte, a extinção do processo é medida que se impõe. Diante do 

exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 51, inciso I e seu §1º, da Lei 9.099/1995. Isento(a) de honorários 

advocatícios, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Considerando-se que a parte autora não apresentou justificativa válida 

para a ausência, condeno-a ao pagamento das custas processuais, com 

base no artigo 51, §2º, da Lei 9.099/1995 e no Enunciado Cível 28, do 

FONAJE. Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, INTIME-SE para pagar as custas em 

cinco dias, não sendo pagas, anote-se conforme previsto na CNGC e 

arquive-se o processo, com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 28 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PASTOURA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTAO CARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010229-27.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA PASTOURA DE 

SOUZA REQUERIDO: BRADESCO CARTAO CARD Vistos, etc. Da análise 

dos autos, verifica-se que a parte promovente, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada, apesar de devidamente intimada, na 

pessoa de seu advogado. Pois bem. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

28 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012290-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO)

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA EDILAINE MACHNIC PAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012290-55.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: MARCIA EDILAINE MACHNIC PAIS Vistos, 

Trata-se de execução de título executivo extrajudicial, cuja obrigação 

exequenda fora satisfeita, conforme noticiado pela exequente (Id 

10358106). Posto isso, julgo extinto o presente cumprimento de sentença, 

com fundamento no artigo 53, caput, da Lei 9.099/1995 c/c no artigo 924, 

inciso II e no artigo 925, todos do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000797-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MERCOPECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000797-69.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MERCOPECAS ACESSORIOS E 

SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: VALDEIR SOARES DA SILVA Vistos, 

Tendo em vista a informação nos autos de que o executado está preso (Id 

10401455), bem como diante da previsão no art. 8º da Lei 9099/95 de que 

o preso não pode ser parte no processo que tramita nos Juizados 

Especiais, entendo que ele deve ser extinto. Posto isso, julgo extinto o 

processo, com fundamento no artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/1995. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010999-25.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010999-25.2013.8.11.0037 

Promovente: LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA Promovido: BANCO ABN 

AMRO REAL S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

promovido por LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA em face de BANCO ABN 

AMRO REAL S.A. Observa-se que houve a liberação de valores 

depositados por meio de alvará de liberação. Ante o exposto, Decido. 

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, sem que este seja manejado, 

certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 
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do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 28 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 28.06.2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012104-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JOSE DOS SANTOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

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: 

8012104-32.2016.8.11.0037. REQUERENTE: HELIO JOSE DOS SANTOS 

MOURA REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se da 

ação de indenização por danos morais e materiais em fase de 

cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, 

mediante depósito voluntário do valor de R$ 5.485,39 (id. n°11522351) 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). (id. n°13455050). 

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. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 169120 Nr: 4821-94.2016.811.0037

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO MEDRADO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307, PAULO RENATO CARDOSO PAIÃO - 

OAB:22578-O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 28 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 140813 Nr: 77-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para declarar a 

prescrição da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade do delito 

capitulado no art. 147, caput, do Código Penal, atribuído ao acusado, nos 

termos do art.109, VI, do Código Penal e condena-lo às penas do art. 12 

da Lei n.º 10.826/2003.Passo à dosimetria da pena.As penas previstas 

para este crime são de detenção de 01 a 03 anos e multa.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, inexistem motivos para exasperação da 

pena-base, razão pela qual fixo-a em 01 ano de detenção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 138169 Nr: 9126-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 29 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93229 Nr: 4767-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO 

MUNARI CANOZO - OAB:203856/SP, ELISA YAMASAKI VEIGA - 

OAB:103.190, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT, NELSON 

GONZALES FILHO - OAB:64.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 Autos n. 4767-61.2012.811.0040 – Código: 93229.

 Vistos etc.

 Diante do provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo executado 

(fls. 329/333), resta prejudicado o prosseguimento do presente feito.

 Desta feita, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81382 Nr: 376-97.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI, VAGNER MARCELO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 
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LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23.412, LUIS 

CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 Autos n. 376-97.2011.811.0040 – Código Apolo: 81382.

 Vistos etc.

 Em complementação a determinação de fls. 388/390, procedo a consulta 

via Infojud.

 No mais, considerando que a penhora online atende à ordem de 

preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os devedores para se 

manifestaram, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora online, DEFIRO 

a busca via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder conforme 

ordem de serviço n. 01/2016.

 Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53586 Nr: 3902-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STAR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - ESPOLIO, CLEIDE MARIA DE 

ALMEIDA MANRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR JOSE SCHWARZ - 

OAB:19656/PR, MAXWELL DOS SANTOS - OAB:69.638, THAYANE 

NAYARA BALBINO ALMEIDA - OAB:19.929/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 Autos n. 3902-43.2009.811.0040 – Código: 53586.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Caso reste infrutífera e/ou parcialmente frutífera, desde já, DEFIRO o 

pedido de penhora no rosto dos autos indicados no petitório de fls. 

240/242.

 Desta feita, nos termos do art. 860 do CPC, EXPEÇAM-SE carta precatória 

deprecando-se a penhora no rosto dos autos Códigos: 27447, 86549 e 

89345, relativos aos créditos ou bens a serem destinados ao ora 

executado, até o montante do débito exequendo, conforme cálculo 

atualizado de fl. 245 e ss.

 Com a efetivação da penhora no rosto dos autos supramencionados, 

INTIME-SE o executado, dando-lhe ciência do ato.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53586 Nr: 3902-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STAR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - ESPOLIO, CLEIDE MARIA DE 

ALMEIDA MANRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR JOSE SCHWARZ - 

OAB:19656/PR, MAXWELL DOS SANTOS - OAB:69.638, THAYANE 

NAYARA BALBINO ALMEIDA - OAB:19.929/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, 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 a Parte Autora, 

para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória expedida à 

Comarca de São José do Rio Claro/MT, com a finalidade de PENHORA no 

rosto do autos, 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.: 53586 Nr: 3902-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STAR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - ESPOLIO, CLEIDE MARIA DE 

ALMEIDA MANRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR JOSE SCHWARZ - 

OAB:19656/PR, MAXWELL DOS SANTOS - OAB:69.638, THAYANE 

NAYARA BALBINO ALMEIDA - OAB:19.929/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Executado e do Exequente, na pessoa de seus 

procuradores, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor 

de R$ 5,80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193755 Nr: 6192-16.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT

 Republicar para Embargado: Processo nº 6192-16.2018.811.0040 – 

Código: 193755.

Vistos etc.

 Recebo os embargos para processamento.

No mais, considerando o teor dos documentos de fls. 17/31, verifica-se a 

necessidade de suspensão das medidas constritivas com relação ao bem 

objeto dos embargos, nos termos do artigo 678, do CPC.

Cite-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contestar 

a ação (artigo 679, do CPC), devendo ser observado com relação a 

citação o disposto no § 3° do artigo 677 do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 21 de Junho de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52423 Nr: 2887-39.2009.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DEALMO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.C.W. BRASIL ENGENHARIA E 

CONSTRUÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos n. 2009/264 – Código Apolo: 52423.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, DEFIRO a busca via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme ordem de serviço n. 01/2016.

 Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1507 Nr: 450-16.1995.811.0040

 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: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA, MÁRIO 

EUGÊNIO GIOTTO, SILVANA VIVAN CARDOSO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, EDINEIA SANTOS DIAS - OAB:197358, NOELI IVANI 

ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos nº 450-16.1995.811.040 - Código. 1507.

 Vistos etc.

 Diante da inércia dos executados, DEFIRO o pedido de bloqueio de 

valores junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma do Ordem de Serviço.

 Em relação ao pedido de busca via INFOJUD, INDEFIRO o pleito eis que a 

parte exequente não comprovou haver esgotado todos os meios legais à 

sua disposição para localizar bens de propriedade dos executados.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 28002 Nr: 2455-59.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Autos n. 2455-59.2005.811.0040 – Código: 28002.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito.

 Por fim, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, 

do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome/CPF do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC e 

SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através 

do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 25 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30218 Nr: 4622-49.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FERREIRA, PAULO 

ROBERTO FERREIRA E CIA LTDA, OVIDIO OSSUCHI - ESPÓLIO

 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, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Autos nº 4622-49.2005.811.0040 - Código.30218.

 Vistos etc.

 Diante da inércia dos executados, DEFIRO o pedido de bloqueio de 

valores junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91667 Nr: 3247-66.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILHAN MARCOS VECHIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3247-66.2012.811.0040 – Código: 91667.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 147 de 625



 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Por fim, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, 

do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome/CPF dos devedores nos cadastros de inadimplentes 

(SPC e SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção 

através do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 25 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30218 Nr: 4622-49.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FERREIRA, PAULO 

ROBERTO FERREIRA E CIA LTDA, OVIDIO OSSUCHI - ESPÓLIO

 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, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-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 a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line INEXITOSA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91667 Nr: 3247-66.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILHAN MARCOS VECHIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Exequente, na pessoa de seus procuradores, da penhora on 

line realizada nos presentes autos, no valor de R$ 18,40. Certifico, ainda, 

que remeto os autos para busca pelo Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100875 Nr: 3683-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO L. K. SAUSEN E CIA LTDA-ME, 

ROBERTO LUIS KUNZ SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line INEXITOSA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131658 Nr: 6590-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Executado e Exequente, na pessoa de seus procuradores, 

da penhora on line realizada nos presentes autos, nos valores de R$ 

180,76; R$ 501,26 e R$ 140,05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100869 Nr: 3678-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ORTIZ SOCCA - ME, LISIANE DE 

FATIMA SONTAG SOCCA, DANIELA ORTIZ SOCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 28002 Nr: 2455-59.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Executado e o Exequente, na pessoa de seu procurador, da 

penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de R$ 400,00, 

devendo o Exequente requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101394 Nr: 4263-21.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA MARA FERNANDES DE FREITAS, 

PAMALA CARLA DE QUADROS FERNANDES DE FREITAS

 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 nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line INEXITOSA.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97758 Nr: 243-84.2013.811.0040

 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): VALDEMIR MARCHIORO, VILSON MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, 

JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Exequente, na pessoa de seu procurador, da penhora on line 

inexitosa, devendo, no prazo de quinze (15) dias, requerer o que de 

direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136754 Nr: 8919-50.2015.811.0040

 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: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VIEIRA

 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 nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107424 Nr: 10416-70.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FERREIRA NUNES, SANDRA MARI DE 

QUADROS MARTIS

 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 nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line INEXITOSA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1507 Nr: 450-16.1995.811.0040

 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: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA, MÁRIO 

EUGÊNIO GIOTTO, SILVANA VIVAN CARDOSO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, EDINEIA SANTOS DIAS - OAB:197358, NOELI IVANI 

ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/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:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio PARCIAL no valor de R$ 66.617,34 e R$ 112,71.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, nos termos do § 3º do artigo 854, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, ccom bloqueio PARCIAL no 

valor de R$ 66.617,34 e R$ 112,71.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193492 Nr: 6054-49.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELENE AROUCHA CARVALHO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KELLY MOREIRA 

ALMEIDA - OAB:22264, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 REPUBLICANDO PARA ADMINISTRADOR JUDICIAL:Autos n. 

6054-49.2018.811.0040 - Código Apolo:193492.Desta feita, INTIME-SE o 

Administrador Judicial a adotar a providência acima, devendo comunicar 

seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, descrevendo o 

valor/classificação da inclusão.Após, INTIME-SE a autora e a recuperanda 

a se manifestarem quanto à inclusão, também no prazo de 15 (quinze) 

dias.Não havendo insurgência e estando o montante já incluso no QGC, 

ARQUIVE-SE o presente incidente com as baixas e anotações de praxe. 

Caso cont rár io ,  conc luso os autos para  dec isão .À s 

providências.Sorriso/MT, 20 de Junho de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95083 Nr: 6907-68.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Exequente, na pessoa de seu procurador, da penhora on line 

inexitosa. Certifico, ainda, que remeto os presentes autos para consulta 

Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56130 Nr: 183-19.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO (VALDELICIO) SCHWADE, 

ADELAIDE MARIA SCHAFER SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 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 nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line INEXITOSA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139995 Nr: 10623-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI MAUL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Exequente, na pessoa de seu procurador, da penhora on line 

inexitosa, devendo, no prazo de quinze (15) dias, requerer o que de 

direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129973 Nr: 5334-87.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP, PAULO 

TAKEHIKO KADOYA, SANDRA EMY MARUYAMA KADOYA, PAULO 

HENRIQUE TAKESHI KADOYA, FERNANDO AUGUSTO SHOGO KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:OAB/SP 185.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Exequente, na pessoa de seu procurador, da penhora on line 

realizada nos presentes autos, no valor de R$ 0,74; R$ 13,49 e R$ 0,56. 

Crtifico, ainda, que remeto os presentes autos para consulta Renajud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98644 Nr: 1216-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RAMALHO DA SILVA, SUL AMÉRICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A, HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Exequente e Executado, na pessoa de seu procurador, da 

penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de R$ 44824. 

Certifico, ainda, que remeto os presentes autos para consulta Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52423 Nr: 2887-39.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DEALMO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.C.W. BRASIL ENGENHARIA E 

CONSTRUÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/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, tendo em vista a penhora on line INEXITOSA.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 34531 Nr: 3655-67.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RAMOS SAENGER, JAIRO DE 

OLIVEIRA CAMPOS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 34531

Vistos, e etc.

Comprovada a citação do espólio de Jairo de Oliveira Campos, na pessoa 

de seu inventariante Bruno Ramos Saenger (fl. 391), o qual também é 

parte executada no presente processo, defiro o pedido de fl. 254, 

portanto, intime-se o inventariante/executado para, no prazo de 15 dias, 

colacionar nos autos o termo de Nomeação de Inventariante, a fim de 

comprovar sua condição de representante do espólio de Jairo de Oliveira 

Campos. Sem prejuízo, para fins de conhecimento da presente ação, 

proceda-se com o necessário para a intimação dos herdeiros indicados à 

fl. 254.

Intime-se, ainda, os executados para, também, no prazo de 15 dias, 

manifestarem-se acerca da alegação de fraude à execução e 

documentos, colacionados às fls. 261-390

Precluso o prazo para pagamento voluntário do débito de ambos os 

executados (carta precatória juntada em 04/04/2018), certifique-se e, 

após, conclusos para analise da exceção de pré-executividade 

apresentada pelo 1º executado Bruno Ramos Saenger e dos demais 

pedidos constantes às fls. 256-259 (inclusão na Serasa, penhora de 

ativos financeiros, conversão do arresto de imóveis em penhora e etc.

Sorriso/MT, 05 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 147456 Nr: 2747-58.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPIS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes, por seus procuradores, via 

DJE, para manifestar se há ou não interesse na Audiência de Conciliação, 

no prazo de legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2800 Nr: 857-85.1996.811.0040

 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): DINAMICA COMERCIAL AGRICOLA LTDA, 

MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO, LUIZ CARLOS NARDI, CLEONI TEREZINHA 

DAMBROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher 

as taxas/custas judiciais para expedição/distribuição de Carta Precatória 

para Comarca de Chapada dos Guimarães, no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos, ou manifestar se a distribuição da 

mesma será feita pela própria parte, no prazo de 05 (cinco) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 137274 Nr: 9250-32.2015.811.0040

 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: FERNANDA PRATES RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes, por seus procuradores, via 

DJE, para manifestar se há ou não interesse na Audiência de Conciliação, 

no prazo de legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119262 Nr: 9512-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes, por seus procuradores, via 

DJE, para manifestar se há ou não interesse na Audiência de Conciliação, 

no prazo de legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 175775 Nr: 6543-23.2017.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 “Vistos etc. Tendo em vista a manifestação expressa das partes, 

HOMOLOGO, nos autos de código 152846 (pedido de providências) a 

composição firmada nesta audiência, motivo pela qual JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito nos termos do art. 587, III, b do CPC. 

Ainda, HOMOLOGO a desistência da ação de busca e apreensão de 

código 175775, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários em 

ambos os processos. Tendo em vista, a renuncia ao prazo recursal, 

CETIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Defiro, o que pleiteado no pelo MPE no 

item 3 do relatório, devendo a equipe multidisciplinar do juízo aportar 

relatório a cada dois meses nos autos, expedindo-se carta precatória a 

residência da genitora sendo Rua Santos Dumond, 1095, Bairro: 

Ibirapuera, no município de Sinop/MT.TRANSLADE-SE cópia da presente 

sentença, para os autos de código 94321. Intimem-se. Às providências.

Saem os presentes intimados. 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, Camila Terebinto, 

estagiária de gabinete, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 27 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85713 Nr: 5080-56.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornados indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 

397,83 (em nome de Sagel – Sorriso Armazéns), devendo manifestar-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito, ( § 3.º, I e II, do art. 854, 

do NCPC), sendo que rejeitada ou não apresentada manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termos, devendo o valor indisponibilizado ser transferido para 

a conta única do e. TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44103 Nr: 951-13.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A, GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornados indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 

406,87 (em nome de Sergio Leandro Schivinsli) e R$ 2.901,05 (em nome 

de Giovana Spenassatto Schevinski), devendo manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, ( § 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), 

sendo que rejeitada ou não apresentada manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos, 

devendo o valor indisponibilizado ser transferido para a conta única do e. 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44104 Nr: 952-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96652 Nr: 8622-48.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR BESBATTI DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora acerca 

da resposta negativa do INFOJUD. Diante disso, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do NCPC, intimo a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, sob pena de 
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extinção/arquivamento, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44104 Nr: 952-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornados indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 

382,69 (em nome de Sagel – Sorriso Armazéns) e R$ 511,88 (em nome de 

Sergio Leandro Schivinski), devendo manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, ( § 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), sendo que 

rejeitada ou não apresentada manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos, 

devendo o valor indisponibilizado ser transferido para a conta única do e. 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100071 Nr: 2785-75.2013.811.0040

 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: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMFILHO CHAUKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para DECLARAR rescindido o contrato nº 235/2007 (fls. 

37/42), com a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago 

pelo comprador/requerido, depositando-se o restante em juízo em favor do 

requerido, bem como para REINTEGRAR a autora na posse do imóvel 

objeto do contrato de fls. 37/42.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual 

Código de Processo Civil.Nos termos do parágrafo único, do artigo 86, do 

CPC, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspendendo a exigibilidade da 

cobrança por se tratar de defesa patrocinada Defensoria Pública do 

Estado.Após o trânsito em julgado, 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 Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136505 Nr: 8753-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMBIOSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLÁGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em tempo, analisando os autos verifica-se que a carta de intimação de fl. 

84/85 foi expedida para intimar a parte exequente, ocorre que houve 

equívoco quanto ao endereço (endereço da parte executada).

 Assim, em prosseguimento, intime-se pessoalmente (carta AR) a parte 

exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste nos autos, 

sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55628 Nr: 5971-48.2009.811.0040

 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: MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES PAULA, INACIO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida alegou culpa 

exclusiva da vítima na ocorrência do acidente, sendo certo que a prova 

documental e pericial não são suficientes para análise da culpa e nexo 

causal, análise esta necessária para o julgamento do feito.

 Deste modo, converto o julgamento em diligência, razão pela qual designo 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o DIA 10 DE SETEMBRO 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.

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.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121621 Nr: 345-38.2015.811.0040

 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: TEDY WENDELL PUVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:OAB/MS 379, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 VISTOS.

Tratam-se de embargos de declaração ofertados por ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da r.sentença 

homologatória proferida às fls. 144, alegando que houve omissão do juízo 

em relação ao acordo celebrado entre as partes às fls. 130/130v.

Às fls. 149 a parte embargada manifestou favoravelmente aos embargos 

declaratórios, pugnando pela homologação do referido acordo.

 É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem. No que tange a aludida omissão, entendo que assiste razão ao 

embargante, já que não foi analisado por este juízo o acordo celebrado 

entre as partes às fls. 130, tendo a sentença fls. 144 homologado, 

apenas, o acordo de fls. 132/134.

Diante de todo exposto, CONHECO E ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, para retificar o dispositivo da r. sentença de fls. 144, 
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para que onde se lia: "HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes 

litigantes, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e julgo extinto 

o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”,do NCPC ", deve se ler:

“HOMOLOGO os acordos celebrados entre as partes às fls. 130/130v e 

132/134, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e julgo extinto o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”,do NCPC”

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101685 Nr: 4576-79.2013.811.0040

 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: WOLNEY SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 Sem delongas, e considerando a comprovação do cumprimento da 

obrigação prevista no acordo celebrado entre as partes na ação de 

separação judicial e homologada em juízo (fls. 21/27), conforme se nota 

dos documentos de fls. 144/146, JULGO EXTINTO A EXECUÇÃO, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.Condeno a 

executada no pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do 

artigo 85, §8º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103118 Nr: 6098-44.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA GOMES DE SOUSA SANTOS, WDSMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT, em que a parte autora busca em síntese a tutela 

jurisdicional específica e demais corolários de regência, colacionando nos 

autos a documentação legal necessária. Entre um ato e outro, a parte 

autora pugnou pela extinção do feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub judice, a parte autora pugna pela extinção sem resolução de 

mérito nos termos do caderno processual civil.

Como bem cediço, é evidente que não sendo mais útil, adequada, e/ou 

necessária à atuação do Poder Judiciário, consoante expressa 

manifestação da parte autora neste sentido, não havendo prejuízo ante a 

ausência de concordância da parte adversa, devidamente intimada (fls. 

101), a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado 

pela autora à fl. 98 e, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Dispensável anuência da parte contrária, face a 

certidão de fls. 101 que consignou que o silêncio importaria presunção de 

concordância.

Sem custas, ante o benefício da assistência judiciária gratuita.

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

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93672 Nr: 5204-05.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ZIBETTI 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12473-A

 VISTOS.

1) Recebo o Recurso de Apelação interposto às fls. 140/167.

2) Intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo legal.

3) Após, nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos 

ao E. Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e 

anotações de praxe.

4) CUMPRA-SE, expedindo-o necessário, desapensando-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100585 Nr: 3361-68.2013.811.0040

 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: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZÔNICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVINA BOHER YOUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIO A. SCHOWANTZ - 

OAB:10695A

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do atual Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixadosem 15% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140718 Nr: 10957-35.2015.811.0040

 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: MARCOS ANTONIO CANTIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eduardo pellegrini de arruda 

alvim - OAB:118685, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETO - OAB:

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na petição inicial para, tão somente, DECLARAR rescindidos os 

contratos de consórcios de fls. 18/20, com a restituição dos valores 

pagos pelo autor (fls. 21/24), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária a partir do efetivo desembolso de 

cada parcela.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil.Nos termos do artigo 86, caput, do CPC, CONDENO 

proporcionalmente as partes ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º do CPC, na proporção de 80% a cargo da 

requerida e 20% a cargo do autor, suspendendo a exigibilidade da 

cobrança em relação ao requerente em razão dos benefícios da AJG que 

desde já defiro em seu favor.Após o trânsito em julgado, nada mais sendo 

requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29814 Nr: 4301-14.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAISE & BAISE LTDA, ANDREA CHRISTINA DE 

MELO BAISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 SENTENÇA

 VISTOS.

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, 

diante do cumprimento integral da obrigação entabulada, conforme 

comprovado às fls. 280/282, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Honorários e custas remanescentes, se houver, na forma pactuada.

Desde já, DETERMINO a baixa da penhora realizada sob o imóvel urbano, 

denominado de Lote 16, da quadra 170-C, com área de 800m2, situado na 

Rua Mário Spineli, Bairro Nobre, do Loteamento Gleba Sorriso, nesta 

cidade, conforme requerido no item 8 de fls. 278. Expeça-se o necessário.

Expeça-se mandado de intimação para a Colonizadora Feliz, na forma 

requerida às fls. 281.

Diante da renúncia ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

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

Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148046 Nr: 3060-19.2016.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOEL AURELIO MARTINS, CLARICE CECILIA KLASSEN 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, Luciana Donato Rego - OAB:19728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial de 

fls. 207/208, DEFIRO a expedição do alvará judicial, AUTORIZANDO a 

venda do imóvel matriculado sob o nº 14.375 do CRI de Francisco 

Beltrão/PR para aquisição do imóvel descrito na matrícula 22.469 do CRI de 

Sorriso/MT, em nome do autor JÚLIO AURÉLIO KLASSEN MARTINS, 

devendo ser juntada aos autos a matrícula atualizada do imóvel a ser 

adquirido, logo após a transação, para comprovar o registro em nome do 

infante.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao MP

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103646 Nr: 6666-60.2013.811.0040

 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: ROQUE FINCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DA 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116 MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 VISTOS.

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo (fls. 85/85verso), pugnando por 

sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito com renúncia 

ao prazo recursal.

A demanda versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem 

transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi livremente 

pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não 

havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude disso, 

a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

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

Sem custas finais, na forma do art. 90, § 3º, NCPC.

Honorários advocatícios na forma do acordo.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da presente decisão.

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

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123116 Nr: 1274-71.2015.811.0040

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO MARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, ACOLHO a presente exceção de competência e, nos 

termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, c.c. art. 2º da Lei 

7.347/85, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a Ação Civil 

Pública Ambiental (Código 112750), apensa, para a JUSTIÇA FEDERAL DE 

1ª INSTÂNCIA, determinando sua remessa ao Juízo Federal da Seção 

Judiciária de Sinop/MT, com as nossas homenagens, baixas e anotações 

de estilo, observando-se a orientação da Súmula 150 do STJ.Preclusa a 

via recursal, remetam-se os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Sinop/MT.Intimem-se. Ciência ao MPE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112750 Nr: 10091-61.2014.811.0040

 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): HÉLIO MARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme determinado nos autos apensos, Código 123116.

Intimem-se. Ciência ao MPE.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 46480 Nr: 3378-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSON BERTOLDI, CELITO BERTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVONE NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 Destaco que a última tentativa de citação do executado Celito Bertoli 

ocorreu na data de 02/04/2007, conforme se nota da certidão de fls. 80. 

Diante de todo o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade de 

fls. 173/182, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código 

de Processo Civil.Nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, CONDENO o 

exequente ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios 

em favor da advogada do excipiente/executado Celito Bertoldi, que fixo em 

10% sobre o valor da causa.Após o trânsito em julgado, 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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138431 Nr: 9850-53.2015.811.0040

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAIANE DA SILVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 DECLARO SANEADO O PROCESSO.Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual).DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perita do juízo, independentemente de compromisso, a Dra. 

THEMIS CAROLINA WASSANO MATUNAGA, CRM/MT nº 8.846, devendo a 

mesma ser intimada desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ela.Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores.FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pela perita.Por força do artigo 95 

do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se 

acerca do valor dos honorários fixados, ficando consignado desde já que 

o recolhimento dos honorários do expert será realizado pela parte 

sucumbente ao término da lide e, sendo a parte vencida beneficiária das 

benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será realizado pelo Estado.Com a 

juntada do laudo médico, intime as partes para fins e prazo dos 

parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de publicação no DJE, 

oportunidade em que deverão também apresentar memoriais finais, sob 

pena de preclusão. Após, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138347 Nr: 9813-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA DE CAMARGO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO AILTON PASSONI, ANA MARIA 

FELISBERTO PASSONI, ANTONIO ANGELO PASSONI, SUZI ELAINE 

POLEGATO PASSONI, José Marcio Passoni, EDNA MARIA PEREIRA 

PASSONI, GELCI NATAL MATZEMBACKER, MARCIA MAIDANA MARIN 

MATZEMBACHER, GILSON ROQUE MATZEMBACHER, CLEDIANE ARECO 

MATZEMBACHER, GILBERTO LUIZ MATZEMBACHER, GILNEI JOSÉ 

MATZEMBACHER, GELSON MATZEMBACHER, RAIMAR ISER, NELI 

STELTER ISER, HILDO GOMES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZANA DE CAMARGO GOMES - 

OAB:16222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277, CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - OAB:14007/MT, 

DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089--A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não é beneficiária da 

justiça gratuita, portanto, deverá arcar com o pagamento das custas de 

produção das provas por ela requerida.

Outrossim, em atendimento ao pedido de fls. 489/490, consigno a parte 

autora e a parte requerida Raimar Iser e Neli Iser pugnaram pela realização 

da prova pericial. Portanto, deverão arcar com o pagamento dos 

honorários periciais, nos termos do artigo 95 do CPC, na proporção de 

50% para cada.

Assim, torno sem efeito a decisão anterior, para o fim de determinar que a 

parte autora e a parte requerida Raimar Iser e Neli Iser deverão proceder 

ao recolhimento do valor dos honorários pericial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão.

Ficando, desde já, autorizado o levantamento de 50% do valor da perícia 

em favor do expert nomeado, para início dos trabalhos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107115 Nr: 10123-03.2013.811.0040

 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: SONEIDE MARIA ERD DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE 

INFORMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a requerida na obrigação de entregar o certificado de 

conclusão de curso e o netbook com configuração básica de mercado, 

conforme previsto na cláusula VII, §§1º e 2º do contrato de fls. 24/25, no 

prazo de 10 (dez) dias, no termos do artigo 498, do CPC, bem como 

CONDENAR a requerida no pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do 

arbitramento definitivo (súmula 362/STJ). 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 R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.Após 

o trânsito em julgado, 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 Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 38934 Nr: 1819-25.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FREITAS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERRAZ DIAS - 

OAB:7660/MT

 Vistos.

Em tempo, consigno que em consulta ao convenio INFOJUD não se 

constataram informações acerca de declarações de impostos de renda no 
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CNPJ da parte executada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 38934 Nr: 1819-25.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FREITAS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERRAZ DIAS - 

OAB:7660/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

INFOJUD as três últimas declarações do imposto de renda do(s) 

executado(s) LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME, CNPJ: 

05.064.537/0001-39.

2. Sendo positiva a consulta, manifeste a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, para requerer o que de direito.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência.

5. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 6. Com a resposta das requisições, o feito passará a tramitar em segredo 

de justiça, haja vista conter informações bancárias da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54888 Nr: 5207-62.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO R. DE QUEIROZ & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, consigno que em consulta ao convenio INFOJUD não se 

constataram informações acerca de declarações de impostos de renda no 

CNPJ da parte executada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82197 Nr: 1069-81.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CORASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, consigno que em consulta ao convenio INFOJUD não se 

constataram informações acerca de declarações de impostos de renda no 

CNPJ da parte executada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100897 Nr: 3705-49.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K J COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, 

KESIA SILVA DE ALMEIDA RODRIGUES, JAIR RODRIGUES

 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:

 Vistos.

Em tempo, consigno que em consulta ao convenio INFOJUD não se 

constataram informações acerca de declarações de impostos de renda no 

CNPJ da parte executada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54881 Nr: 5175-57.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VIRGINIA SANTOS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, consigno que em consulta ao convenio INFOJUD não se 

constataram informações acerca de declarações de impostos de renda no 

CNPJ da parte executada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35886 Nr: 5004-08.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA RASPINI LTDA, ALBINO 

RASPINI, VIRMA TOMAZ RASPINI

 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:

 Vistos.

Em tempo, consigno que em consulta ao convenio INFOJUD não se 

constataram informações acerca de declarações de impostos de renda no 

CNPJ da parte executada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120585 Nr: 9648-13.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FLORINDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, consigno que em consulta ao convenio INFOJUD não se 

constataram informações acerca de declarações de impostos de renda no 

CNPJ da parte executada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 38387 Nr: 1275-37.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERO 

GOLDONI

 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: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 Vistos.
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Em tempo, consigno que em consulta ao convenio INFOJUD não se 

constataram informações acerca de declarações de impostos de renda no 

CNPJ da parte executada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114118 Nr: 5635-68.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCINI & ROCINI LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147.522/SP, GISLAINE CRISTINA DO SANTOS KRIESER - 

OAB:23.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, consigno que em consulta ao convenio INFOJUD não se 

constataram informações acerca de declarações de impostos de renda no 

CNPJ da parte executada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96652 Nr: 8622-48.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR BESBATTI DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE a r. decisão anterior para consultar através dos sistemas 

e/ou convênios do TJMT a existência de bens e/ou valores em nome da 

parte requerida/executada GASPAR BESBATTI DE MELLO, inscrito no CPF 

sob o nº. 472.099.769-49 e GASPAR DE BESBATTI DE MELLO, CNPJ: 

37.428.117-0001-80, determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, intime-se a parte executada da constrição 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; havendo impugnação, 

oportunize a manifestação da parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54888 Nr: 5207-62.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO R. DE QUEIROZ & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

INFOJUD as três últimas declarações do imposto de renda do(s) 

executado(s) EDVALDO R. QUEIROZ & CIA LTDA, CNP: 

03.880.471/0001-20.

2. Sendo positiva a consulta, manifeste a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, para requerer o que de direito.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência.

5. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 6. Com a resposta das requisições, o feito passará a tramitar em segredo 

de justiça, haja vista conter informações bancárias da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54881 Nr: 5175-57.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VIRGINIA SANTOS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

INFOJUD as três últimas declarações do imposto de renda do(s) 

executado(s) MARIA VIRGINIA DOS SANTOS AMARAL, CPF: 

376.441.653-04.

2. Sendo positiva a consulta, manifeste a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, para requerer o que de direito.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência.

5. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 6. Com a resposta das requisições, o feito passará a tramitar em segredo 

de justiça, haja vista conter informações bancárias da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35886 Nr: 5004-08.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA RASPINI LTDA, ALBINO 

RASPINI, VIRMA TOMAZ RASPINI

 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:

 VISTOS.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

INFOJUD as três últimas declarações do imposto de renda do(s) 

executado(s) ALBINO RASPINI, CPF: 333.396.789-87, VIRMA TOMAZ 

RASPINI, CPF: 947.528.771-04 E CONSTRUTORA RASPINI LTDA, CNPJ: 

01.794.405/0001-01.

2. Sendo positiva a consulta, manifeste a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, para requerer o que de direito.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência.

5. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 6. Com a resposta das requisições, o feito passará a tramitar em segredo 

de justiça, haja vista conter informações bancárias da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114118 Nr: 5635-68.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCINI & ROCINI LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147.522/SP, GISLAINE CRISTINA DO SANTOS KRIESER - 
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OAB:23.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

INFOJUD as três últimas declarações do imposto de renda do(s) 

executado(s) ROCINI & ROCINI LTDA, CNPJ: 11.935.314/0001-00.

2. Sendo positiva a consulta, manifeste a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, para requerer o que de direito.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência.

5. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 6. Com a resposta das requisições, o feito passará a tramitar em segredo 

de justiça, haja vista conter informações bancárias da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 38387 Nr: 1275-37.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERO 

GOLDONI

 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: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 VISTOS.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

INFOJUD as três últimas declarações do imposto de renda do(s) 

executado(s) ALCIMAR GOLDONI, CPF: 452.012.269-49 e OLIDES 

CARBONERO GOLDONI, CPF: 017.069.239-61.

2. Sendo positiva a consulta, manifeste a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, para requerer o que de direito.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência.

5. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 6. Com a resposta das requisições, o feito passará a tramitar em segredo 

de justiça, haja vista conter informações bancárias da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82197 Nr: 1069-81.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CORASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

INFOJUD as três últimas declarações do imposto de renda do(s) 

executado(s) LEANDRO CORASSA, CPF: 902.156.561-72.

2. Sendo positiva a consulta, manifeste a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, para requerer o que de direito.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência.

5. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 6. Com a resposta das requisições, o feito passará a tramitar em segredo 

de justiça, haja vista conter informações bancárias da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120585 Nr: 9648-13.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FLORINDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

INFOJUD as três últimas declarações do imposto de renda do(s) 

executado(s) VALDIR APARECIDO DE SIQUERIA E CIA LTDA, CNPJ: 

08.294.970/0001-59 e VALDIR APARECIDO DE SIQUERIA, CPF: 

839.691.529-68.

2. Sendo positiva a consulta, manifeste a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, para requerer o que de direito.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência.

5. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 6. Com a resposta das requisições, o feito passará a tramitar em segredo 

de justiça, haja vista conter informações bancárias da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100897 Nr: 3705-49.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K J COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, 

KESIA SILVA DE ALMEIDA RODRIGUES, JAIR RODRIGUES

 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:

 VISTOS.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

INFOJUD as três últimas declarações do imposto de renda do(s) 

executado(s) K J COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, CNPJ: 

10.280.049/0001-07, JAIR RODRIGUES, CPF: 862.690.621-87 e KESIA 

SILVA DE ALMEIDA RODRIGUES, CPF: 023.656.511-78.

2. Sendo positiva a consulta, manifeste a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, para requerer o que de direito.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência.

5. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 6. Com a resposta das requisições, o feito passará a tramitar em segredo 

de justiça, haja vista conter informações bancárias da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000437-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILO DUTEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 143262 Nr: 407-44.2016.811.0040

 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: MARISETE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR WHASHINTON DE OLIVEIRA TELES, 

ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO MOTTA JARDIM - OAB:8440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.Condeno a 

autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

de sucumbência, estes no importe de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do NCPC, valor que deverá ser rateado entre os 

requeridos (5% para cada um deles), verbas que ficam adstritas ao 

disposto no artigo 98, §3º, do NCPC.Transitado em julgado, arquivem-se 

com as baixas necessárias.Publique-se, Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 55898 Nr: 6181-02.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMANDES RODRIGUES DE ARRUDA, 

CLEBERSON RODRIGUES, ADVIRSON ROBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 Trata-se de embargos de declaração, suscitando omissão na sentença 

de fls. 984-989, sob a alegação de que não constou a fixação de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor da sanção imposta, bem 

como sobre o parâmetro do cálculo para o cálculo dos mesmos, 

consistente na data a partir do qual incidirá os consectários legais.

É o sucinto relatório. Decido.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e no mérito lhes dou PROVIMENTO.

Isso porque, realmente a sentença objurgada deixou de constar que a 

condenação dos requeridos na multa civil (02 vezes o valor da 

remuneração líquida), seria a auferida pelos requeridos à época dos fatos, 

que se deu em 14/02/2006 (fl. 11).

Do mesmo, não constou a incidência e a forma de calcular os juros e a 

correção monetária, sendo que a correção monetária deverá se dar pelo 

INPC e juros de 1% a.m, ambos incidindo desde o evento danoso (ato 

ímprobo), nos termos do entendimento já fixado pelo STJ, bem como 

Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC (STJ. 2ª T. REsp 1645642/MS, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, J. 07/03/2017, DJe 19/04/2017).

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou PROVIMENTO para 

sanando a omissão, fazer as disposições acima parte da na sentença 

invectivada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 135819 Nr: 8360-93.2015.811.0040

 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: JOILSON DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/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.: 136015 Nr: 8487-31.2015.811.0040

 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: ADRIANA BEHLING - ME, SANTINI RESTAURANTE E 

DANCETERIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 119651 Nr: 10137-50.2014.811.0040

 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): JAIME BARRICHELLO, MUNICÍPIO DE SORRISO 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, 

GREGORI MADALOZZO - OAB:15.842-A, ROBERTO CARLOS 

DAMBROS - OAB:13.154/MT, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B

 Vistos etc.

 Sobre a manifestação de fls. 284-287, diga o Município de Sorriso, no 

prazo de cinco dias, indicando, ainda, o atual estado do trecho indicado na 

inicial, notadamente em razão do tempo decorrido desde a última 

manifestação do requerido (mais de três anos).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 42075 Nr: 4858-30.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN - OAB:13272, CARLA 

ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671, 

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ÉSLEN PARRON 

MENDES - OAB:17909/O, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública
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 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração, suscitando omissão na sentença 

retro, sob a alegação de que não houve condenação da parte executada 

em honorários advocatícios, devendo ser fixados em favor da parte 

exequente, nos termos do art. 85, do CPC/15.

É o sucinto relatório. Decido.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e no mérito lhe dou provimento.

Isso porque, verifica-se a real omissão na sentença ora embargada, a 

qual não fixou honorários advocatícios, em favor do exequente, nos 

termos do art. 85, do CPC/15, razão pela qual, devem ser fixados em 10%, 

incidindo sobre o valor da execução.

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou PROVIMENTO, para 

modificar a sentença anteriormente proferida, no que tange à condenação 

do executado ao pagamento ao exequente, fixando-os em 10% sobre o 

valor da execução fiscal, mantendo-a nos seus demais termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 104052 Nr: 7111-78.2013.811.0040

 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: LEONY FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-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.: 178235 Nr: 7980-02.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 31314 Nr: 504-93.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DE LIMA OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ZIBETTI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALCÂNTARA - 

OAB:5.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Vistos etc.

 Trata-se de embargos de declaração, suscitando omissão/contradição na 

decisão de fls. 255, sob a alegação de que não analisou os termos da 

manifestação apresentada tempestivamente pela credora, bem como pelo 

fato de admitir como termo inicial da prescrição a data da sentença (fls. 

258-261).

É o sucinto relatório. Decido.

Considerando que os embargos foram interpostos INTEMPESTIVAMENTE, 

visto que a publicação da sentença vergastada se deu em 15/05/2018 

(DJE 10255) e os embargos foram manejados em 22/05/2018, NÃO 

CONHEÇO DOS MESMOS.

No mais, cumpra-se o comando judicial de fls. 255.

Por fim, certifique-se acerca dos fatos narrados em fls. 256.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 174971 Nr: 6163-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Intimação do advogado do reeducando Dr. ANTONIO LENOAR MARTINS, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do cálculo de 

pena de fl.76.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 87624 Nr: 7137-47.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JORGE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, EMERSON ROZENDO PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Intimação do advogado do reeducando Dr. ANTONIO LENOAR MARTINS, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do cálculo de 

pena de fl.468.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 132318 Nr: 6523-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LEITE, LUIZ 

FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 Vistos etc.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa acerca do retorno dos autos, bem como 

do acórdão de fls. 288/294.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fl. 297, expeça-se mandado 

de prisão em desfavor do condenado Luiz Firmino dos Santos e as 

competentes Guias de Execuções Penais.

Após a expedição da Guia de Execução do condenado Luiz Firmino, 

remeta-se ao PEP 109862 para Unificação.

Após, arquive-se

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 55261 Nr: 5531-52.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR AUGUSTO DAVÓGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo: 5531-52.2009.811.0040 (código 55261)
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VISTOS/MV.

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara redesigno 

oralidade para o dia 05/07/2018, às 15:30 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, 08 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 123509 Nr: 1516-30.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEPH GERSON KUNR EING RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 Processo: 1516-30.2015.811.0040 Código 123509 VISTOS/KP. Da 

Readequação da pauta. Destarte, considerando a readequação de pauta 

desta Vara redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

09/10/2018 às 16:30 horas. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do 

artigo 455, do CPC, a defesa deverá informar por completo o endereço da 

testemunha arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, 

para intimação por carta com aviso de recebimento, sob pena de 

preclusão. Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do 

art.455, do CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada 

a intimação prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - 

quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 

artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público pertencente a 

quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, que atue em 

regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, 

cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 28 de junho de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 045/2018/DF - Retificar, em parte, a Portaria nº 037/2018/DF 

que estabelece a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiça para o mês de Junho, a saber:

* A Portaria nº 045/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249004 Nr: 15772-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a petição de fl. 49 foi direcionada a estes autos, 

mas pertence a processo da comarca de Porto Esperidião. 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 manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 6194-24.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RIBEIRO DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLF COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 

BRASIL E MOVIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621, 

RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Átila Rogério Gonçalves - 

OAB:118.906/SP, CRISTIANE SATTLER GHISI - OAB:10902/MT, Danielli 

Neves da Silva - OAB:286965/SP, Fernanda de Carvalho Borges 

Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, Guilherme Cordeiro Neto - OAB:18981, Jane Soo 

Jin Kim Hong - OAB:232799/SP, Maria Cristina Apolinário Del Passo 

- OAB:204539/SP, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB:37.829, 

REINALDO WOELNER - OAB:8462, Roberto Morais Baccini - OAB:

Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, 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.: 263707 Nr: 27445-49.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVERSON HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

Certifico e dou fé que a contestação de fls. 77/101 foi oferecida 

tempestivamente. 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 impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228609 Nr: 17269-45.2016.811.0055

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DONIZETE CUNHA

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 76 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, bem como para que promova a 
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complementação das diligências no valor de R$ 405,00 (Quatrocentos e 

Cinco Reais) 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) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Manoel Reis Cangussu Ribeiro, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias. 

Observe-se que, caso a parte pretenda a busca de bens e penhora, 

deverá depositar o valor adicional de 189,00 (Cento e Oitenta e Nove 

Reais), na forma acima descrita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208510 Nr: 847-92.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY OLIVEIRA BISPO LUCENA, JELSON 

LUCENA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233021 Nr: 21917-68.2016.811.0055

 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: FRANCISCO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

EDUARDO GIOVANI BOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

MORAIS JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 Vistos.

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 09 de agosto de 2018, 

às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca.

PROMOVA-SE a citação do demandado Eduardo Giovani Both, no 

endereço indicado às fls. 49 e 73, qual seja: Rua 50, n. 64-W, Jardim 

Monte Líbano, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000, sendo que, se 

verificada a hipótese de ocultação, CITE-SE por hora certa na forma do 

artigo 252 e seguintes do CPC. Ademais, a citação poderá ser realizada 

em finais de semana, conforme o artigo 212, § 2º, do CPC.

INTIMEM-SE a parte autora e a demandada já citada por DJE acerca da 

realização da aludida solenidade.

No que tange à aplicação de multa, INTIME-SE a sociedade empresária 

demandada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o pedido de fl. 

107.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209426 Nr: 1590-05.2016.811.0055

 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: JOSE EDMILSON LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulinda Maria Alves Rodrigues 

- OAB:16.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fl. 199, REITERE-SE o ofício de fl. 32.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157676 Nr: 6269-53.2013.811.0055

 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: MARLENE ROCHA, ROSELI DA SILVA COLACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Gonçalves de Jesus, COOPERTAN- 

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT, SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA 

- OAB:, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16.261 - MT, 

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT, WILKER CHRISTI 

CORRÊA - OAB:12.228/MT

 (...) Logo, considerando que a Quarta Vara Cível desta Comarca é 

competente para “processar e julgar os feitos que envolvem interesses 

das Fazendas Pública Federal, Estadual e Municipal”, DECLINO da 

competência em favor da Quarta Vara Cível desta Comarca, determinando 

a remessa deste feito para o referido Juízo. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104714 Nr: 3513-47.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS CAVALHEIRO & CIA LTDA ME, ODACIR 

JOSÉ DIAS CAVALHEIRO, FERNANDA FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224685 Nr: 13993-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VILELA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, 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 das Partes
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 114569 Nr: 4749-97.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIAGRÃOS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CEREAIS, MAURO ELGER, MAURO ELGER, HEDER ALVES PORTELA, 

GUSTAVO GARCES ELGER, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA 

COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7.030

 Vistos. (...) No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer 

as exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, 

quanto ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte. Suprida 

a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o artigo 

450, § 3º da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte. Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da 

parte ou de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado. Vale esclarecer que, em 

havendo pedido de levantamento de honorários e de débito principal, cada 

levantamento deverá receber o tratamento que lhe é peculiar, com as 

providências necessárias, conforme acima delineado. Com a 

transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, oportunidade em 

que, caso ainda não tenha sido intimado para esse propósito, a parte 

exequente deverá esclarecer se o valor depositado quita integralmente a 

dívida ou há saldo remanescente e qual seria, valendo o silêncio como 

inexistência de remanescente. Dessa feita, certificado o levantamento e 

não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS. REMETAM-SE 

os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203357 Nr: 17386-70.2015.811.0055

 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: VALDEMAR DOS SANTOS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANTONIO MISSIO, VERÔNICA 

PAGNO MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que instada a se manifestar acerca do 

ofício de fl. 159, a parte autora, à fl. 161, pugnou pela realização de perícia 

no veículo, bem como que o demandado peticionou às fls. 165/167, 

informando não ter interesse na produção da prova pericial.

Considerando tratar-se de prova essencial para o deslinde da lide, DEFIRO 

a produção de prova pericial.

Posto isso, NOMEIO para realização de perícia o Instituto de Perícias 

Científicas – IPC (Rua da Paz, n. 185, Jardim dos Estados, Campo 

Grande/MS, telefone: 67-3041-0000 – e-mail: ipcms@ipcms.com.br), que 

deverá, a partir dos pontos controvertidos fixados às fls. 138/138-verso, 

apresentar proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, sem 

prejuízo de ser readequado conforme a Resolução n° 232/2016 do CNJ.

Com relação aos honorários periciais, como a como a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, será expedida certidão de crédito contra o 

Estado para o perito, caso a parte autora não obtenha êxito na demanda, 

ou será condenada a parte demandada ao pagamento, caso a parte 

autora obtenha êxito.

Após, INTIMEM-SE as partes, a partir do que começará a correr o prazo de 

15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e de assistente técnico.

Após, a Secretaria da Vara deverá agendar data, hora e local para o início 

da perícia, encaminhando os quesitos apresentados pelas partes e o(s) 

ponto(s) controvertido(s) para ser(em) respondido(s) como quesito(s) do 

Juízo, COMUNICANDO-SE, ainda, às partes.

Com a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

dias, manifestarem nos autos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178925 Nr: 21049-61.2014.811.0055

 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: ESPOLIO DE ANTONIO SOARES DE MELO, ESTELA 

BERNARDINO DE MELO, CESAR DI DOMENICO, JAEL SOARES DE MELO, 

SOLANGE SOARES DE MELO DI DOMÊNICO, GILCELIA NATALINA 

FERREIRA DE MELO, CÉLIA SOARES, GRACINHA SOARES MOREIRA, 

Luciano Soares de Melo, Suely Soares, DIANE MARA DE MATOS, CELI 

SOARES MOREIRA, JOSE TIBERIO DA SILVA, WARTERLEI SUARES, Paulo 

Antonio Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli, ESPOLIO DE JOSE CANDIDO 

MELHORANÇA, JOSÉ PEREIRA PARENTE, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO, ALICE FERNANDES PARENTE, ESPOLIO DE CELISIA 

ARAUJO MELHORANÇA, WALDOMIRO MARTINAZZO, ALINE 

MARTINAZZO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, ARI 

GONÇALVES DE AZEVEDO, SEBASTIANA GOMES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT, MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a Sra. Gracinha Soares Moreira e o 

Sr. Paulo Antônio Moreira se manifestaram à fl. 358, informando que 

concordam com a presente demanda, bem como que em momento 

oportuno irão assinar os mapas de fls. 330/331.

Instada a se manifestar, a parte autora, às fls. 361/362, apresentou 

petição pugnando que fosse determinado que Gracinha Soares Moreira 

providenciasse a assinatura nos mapas supracitados.

Pois bem. Diante da manifestação voluntária da Sra. Gracinha Soares 

Moreira, em assinar os mapas de fls. 330/331, INTIME-SE o patrono 

constituído às fls. 356/357 para, no prazo de 15 dias, providenciar o 

necessário.

No mais, considerando as respostas negativas às diligências incrustadas 

nos itens “b”, “c” e “d” da decisão de fls. 335/337, CUMPRA-SE o item “e” 

da aludida decisão.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213765 Nr: 5057-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 76, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213186 Nr: 4654-23.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDASIO JOSE FERNANDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos.

A procuração ‘ ‘ad judicia’’ outorga poderes especiais ao digno advogado 

da parte autora para receber e dar quitação (fl. 12), de modo que 

EXPEÇA-SE alvará do valor depositado nos autos em favor da parte 

autora, exatamente como requerido às fls. 205, cumprindo, se for o caso, 

o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281773 Nr: 10483-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HERALDO RODRIGUES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: felipe bedin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o seu 

número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, e (b) 

indicar a profissão do executado, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC 

vigente, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277376 Nr: 6865-61.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, 

CARLOS APARECIDO PORTELA GAONA, SARA MERI MEINE GAONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Vistos. (...) Posto isso, RECEBO os embargos à execução sem o efeito 

suspensivo, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos. 

CITE-SE a parte embargada para, no prazo legal, responder à demanda, 

sob pena de revelia. Tal comunicação se dará pelo digno advogado da 

parte embargada, via publicação pelo DJE. Por oportuno, PROMOVA-SE a 

retificação da autuação e distribuição a fim de constar “com custas” e não 

“gratuito”, como ali indicado. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281985 Nr: 10620-93.2018.811.0055

 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: EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARTINS - 

OAB:23.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o seu 

endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275284 Nr: 5211-39.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, 

DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias, como requerido às fls. 156/157.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20281 Nr: 3613-12.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI - OAB:33571/PR, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, 

JOSÉ RICARDO GOMES - OAB:126 759-SP, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:3504-A/MT, MARGARETH MIESSI CAIRES GOMES - 

OAB:127083, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 Vistos.

 Primeiramente, da manifestação de fls. 925/934 extrai-se a informação de 

que o exequente “adquiriu a integralidade do imóvel rural que pertencia ao 

Sr. ANTONIO BRAZ ZONTA – o imóvel é composto de diversas matrículas, 

sendo que uma delas é objeto do presente processo – e, no contrato de 

compra e venda, ficou pactuado que o comprador assumiria todas as 

dívidas do Sr. Antonio Braz Zonta em relação ao imóvel Nossa Senhora de 

Fátima.

Portanto, desde o momento em que houve a Cessão de Direitos com a 

Bayer, o desideratum do Sr. Paulo Cesar Fávaro Motta era obter a 

ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, mesmo porque o atual credor já se 

encontra na posse do imóvel desde os idos do ano de 2009, em 

decorrência do Contrato de Compra e Venda” (fl. 926).

Dessa feita, diante do cenário acima delineado, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar cópia do contrato de 

compra e venda indicado à fl. 926, bem como esclarecer a razão da 

persistência da execução por dívida que deveria quitar por força do 

contrato de compra e venda.

Após, INTIMEM-SE os terceiros interessados (Nichele Advogados 

Associados S/C – fl. 648-verso e Amaggi – fl. 889) para, no prazo de 15 

dias, manifestarem sobre a petição de fls. 925/934, tal qual sobre a 

manifestação da parte exequente, nos termos do parágrafo anterior, 

pugnando o que entenderem de direito, oportunidade em que a empresa 

Amaggi deverá indicar se o acordo apontado à fl. 888-verso já fora 

quitado, mormente acerca da existência de eventual crédito com a parte 

executada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282046 Nr: 10669-37.2018.811.0055

 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: JEREMIAS ESTEFANUTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob 
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pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281635 Nr: 10345-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o 

endereço eletrônico das partes, bem como o estado civil ou a existência 

de união estável e a profissão do executado, na forma do artigo 319, 

inciso II, do CPC, e (b) apresentar as três últimas declarações de imposto 

de renda em nome próprio, bem como outros documentos que achar 

conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a inércia 

será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 

2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281380 Nr: 10131-56.2018.811.0055

 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: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar os endereços 

eletrônicos dos executados Alison Alan de Lima e Manoel da Silva Nunes, 

na forma do artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145403 Nr: 5081-59.2012.811.0055

 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: espolio de BALDUINO ARLINDO DREBES, ANTONINA 

ZANDONA DREBES, VENICIO ANTONIO DREBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIZ DREBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5081-59.2012.811.0055 - CÓDIGO: 145403

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ESPOLIO DE BALDUINO ARLINDO DREBES E 

ANTONINA ZANDONA DREBES E VENICIO ANTONIO DREBES

PARTE RÉQUERIDA: VOLNEI LUIZ DREBES, brasileiro, solteiro, agricultor, 

RG: 2.031.733.856-SSP/RS, CPF: 482.724.180-53, Endereço: 

Desconhecido.

FINALIDADE: INTIMAR a parte requerida acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 08/08/2018, às 14:00 horas, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado, para prestar depoimento 

pessoal.

ADVERTÊNCIA: 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).

DECISÃO/DESPACHO: "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 e jurídicas: 1-) a existência de coisa hábil ou 

suscetível de usucapião; 2) a posse “ad usucapionem” e 3) o decurso de 

tempo. Nesse passo, DEFIRO a prova oral e o depoimento pessoal das 

partes. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 14h00min, sendo que as partes deverão apresentar o 

rol de testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do 

CPC, bem como providenciar a sua respectiva 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. Até a data da audiência, 

o Sr. Oficial de Justiça deverá elaborar auto de constatação sobre o 

imóvel em litígio, onde relatará a situação do imóvel e, em contato com os 

vizinhos, a natureza da posse exercida pela parte autora (se mansa e 

pacífica, inclusive, o tempo dessa posse). INTIMEM-SE. CIÊNCIA à DPE. 

EXPEÇA-SE o necessário. Sem prejuízo das determinações anteriores, AO 

MPE."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabeth Perez, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 28 de junho de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

Autorizada pelo Art. 1.205-CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184259 Nr: 2170-69.2015.811.0055

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM DE CAMPOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Sobre tal situação, já se decidiu que: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA ORIGINAL DO PROCURADOR DAS PARTES. RECURSO 

INEXISTENTE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a 

petição interposta mediante cópia sem autenticação ou assinatura original 

do advogado da parte não deve ser conhecida, uma vez que destituída da 

sua regularidade formal, não sendo aplicável, na instância especial, o 

disposto no art. 13 do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 801.516/GO, Rel. Ministra 

DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), 

SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) (negrito 

nosso) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – Apenas a 

petição em que o advogado tenha firmado originalmente sua assinatura 

tem validade reconhecida – No caso dos autos, não se trata de certificado 

digital ou versão impressa de documento digital protegido por certificado 

digital. Cuida-se de mera chancela eletrônica, sem qualquer 

regulamentação e cuja originalidade não é possível afirmar sem o auxílio 
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de perícia técnica – Assinatura digitalizada não se confunde com 

assinatura digital, esta última regulamentada em Lei – A necessidade de 

regulamentação para a utilização da assinatura digitalizada não é mero 

formalismo processual, mas, exigência razoável que visa impedir a prática 

de atos cuja responsabilização não seria possível – Não supre o referido 

vício a assinatura de Patrono não amparado por poderes de 

representação processual – Recurso não conhecido.” (TJSP; Embargos 

de Declaração 0201203-29.2008.8.26.0100; Relator (a): Fábio Podestá; 

Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 06/11/2013; Data de Registro: 12/11/2013) 

(negrito nosso) Posto isso, INTIMEM-SE as partes subscritoras da avença 

para que, no prazo de 15 dias, apresentem o acordo original, onde conste 

a chancela original do digno advogado da parte autora e do demandado. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 6194-24.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RIBEIRO DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLF COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 

BRASIL E MOVIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621, 

RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Átila Rogério Gonçalves - 

OAB:118.906/SP, CRISTIANE SATTLER GHISI - OAB:10902/MT, Danielli 

Neves da Silva - OAB:286965/SP, Fernanda de Carvalho Borges 

Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, Guilherme Cordeiro Neto - OAB:18981, Jane Soo 

Jin Kim Hong - OAB:232799/SP, Maria Cristina Apolinário Del Passo 

- OAB:204539/SP, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB:37.829, 

REINALDO WOELNER - OAB:8462, Roberto Morais Baccini - OAB:

 Vistos.

RENOVE-SE a intimação de fl. 361.

 Uma vez que a resposta aos quesitos pressupõe contato com o veículo, 

INTIME-SE a parte autora para que disponibilidade o veículo à sociedade 

empresária nomeada como perita para a complementação do laudo 

pericial.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132440 Nr: 2300-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MARQUEZIN, FELIX UMBERTO 

SIMONETI, JOSÉ PEDRO ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 193, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte exequente para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249940 Nr: 16555-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUX BRASIL LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 

ESTANDES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 50 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, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 36,74 (Trinta e Seis Reais 

e Setenta e Quatro 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 --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a 

Oficial de Justiça Ana Carolina Moggi Soares, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248591 Nr: 15486-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA EPP 

(Alumínio Tangará Indústria e Comércio Ltda )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 48 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135627 Nr: 5817-14.2011.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETI, VALDIR MARQUEZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, HEBER SEGER - OAB:21924/MT, HERMES BEZERRA DA 

SILVA NETO - OAB:11405, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

TRANSLADE-SE cópia da sentença/acórdão e da certidão de trânsito em 

julgado para os autos da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 26536 Nr: 3166-53.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR TADEU OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, MARY ANGELA 

FELICISSIMO - OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - 

OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO T. DE 

ALMEIDA - OAB:20.912 PR, PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE MAEDA - 

OAB:20.912-PR

 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, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 27542 Nr: 968-09.2005.811.0055

 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: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENICE SILVA DOS SANTOS - 

OAB:7239 OAB/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do 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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142803 Nr: 2258-15.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHCDB, AFDCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, bem como seus 

procuradores, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142675 Nr: 2121-33.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHCDB, AFDCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDB

 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:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, bem como seus 

procuradores, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148048 Nr: 7899-81.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHCDB, AFDCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, bem como seus 

procuradores, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156614 Nr: 5233-73.2013.811.0055

 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: NZPFB, MFBB, NZPFB, MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNZDAB

 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, 

NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - 

OAB:10.515 OAB/MT, NORTON ZACARIAS PETERMMANN 

FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:MT- 13-987-B, RENATO FORTUNA DO 

VALLE - OAB:172.653, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, insta consignar que o presente feito tramita desde o ano de 

2013, tratando-se de Meta 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, motivo pelo qual se mostra imprescindível que o inventariante 

promova as diligências necessárias com o fito de alcançar o escopo da 

ação em apreço.

Posto isso, intime-se o inventariante pessoalmente bem como seu 

procurador, para no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, juntando os documentos conforme determinado 

às fls. 627, itens 01, 02 e 03, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150455 Nr: 10519-66.2012.811.0055

 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: NEWTON ZACARIAS DO AMARAL BRANDÃO, NEWTON 

ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO, MARCIA FREGADOLLI 

BRANDÃO BARALE, NORTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IOLANDA FREGADOLLI 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, NORTON ZACARIAS PETERMMANN 

FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:MT- 13-987-B, SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, insta consignar que o presente feito tramita desde o ano de 

2012, tratando-se de Meta 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, motivo pelo qual se mostra imprescindível que o inventariante 

promova as diligências necessárias com o fito de alcançar o escopo da 

ação em apreço.

Posto isso, intime-se o inventariante pessoalmente bem como seu 

procurador, para no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar interesse no 
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prosseguimento do feito, juntando os documentos conforme determinado 

às fls. 151, itens 01, 02 e 03, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 161736 Nr: 12575-38.2013.811.0055

 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: WGPS, WGS, MSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDDPSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 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.: 272025 Nr: 2712-82.2018.811.0055

 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: SM, HM, MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 35, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 203928 Nr: 17878-62.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHGA, JGA, IGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 Certifico, ante o teor do ofício de fls. 81/88, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte requerida a se manifestar, requerendo o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 117177 Nr: 7151-54.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI 

- OAB:12.396-MT, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT, ROMAIR 

CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, a parte exequente propôs o 

cumprimento de sentença de obrigação de fazer para que a parte 

executada se abstenha de impedir a entrada de pessoas interessadas na 

compra do imóvel.

 À fl. 346 a parte exequente informa que o cumprimento da obrigação, 

requerendo o retorno dos autos ao arquivo.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceituam:

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.

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

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Após, procedidas as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 211538 Nr: 3256-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ORSO - OAB:16075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NUSS - 

OAB:OAB/MT 16.509

 4. Considerando as informações até então juntadas nos autos, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 16/08/2018, 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, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Consigno que cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.A 

intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC. 5. Proceda-se 

com a inclusão dos genitores na oficina de pais e filhos, para tanto, 

INTIMEM-SE as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive os adolescentes de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 17 de 

agosto de 2018, ás 13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta 

Comarca.Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de 

dispensa por este Juízo, se necessário.As partes deverão comprovar nos 

autos a participação na oficina com a juntada do certificado.A parte que 

reside em outra cidade e que não puder comparecer ao ato deverá fazer a 

Oficina de Pais e Mães online, através do sítio www.tjmt.jus.br, devendo 

providenciar a juntada do certificado nos presentes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263226 Nr: 27148-42.2017.811.0055

 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: RFP, EFDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista requerimento de fls. 52/53, DEFIRO o prazo de 60 

(sessenta) dias, para o inventariante dar prosseguimento ao feito, 

conforme determinado.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280354 Nr: 9290-61.2018.811.0055

 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: MDFVDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata M. de A. V. Neto Debesa 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

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

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280273 Nr: 9178-92.2018.811.0055

 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: JPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

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

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272666 Nr: 3212-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMB, TMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – Proceda-se com a inclusão do Sr. Renato Fim no polo 

passivo da demanda. II - CONCEDO a guarda provisória de THAYLA 

MARINHA FIM a requerente LETICIA MARINHA BOMFIM, sem prejuízo de 

revogação, a qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.Expeça-se o competente termo de guarda 

provisória.III – Designe-se data para realização da audiência de mediação 

e conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.IV. Cite-se a parte requerida no endereço 

localizado junto ao sistema INFOJUD (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação 

e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282015 Nr: 10645-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON QUEIROZ LOPES - 

OAB:9821/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, verifico através da documentação juntada 

aos autos que o adolescente Pedro Antônio Gonçalves da Silva 

encontra-se residindo com o requerente na cidade de Juara/MT, assim, 

considerando o que dispõe o art. 10 do CPC e atenta a competência do 

juízo, intime-se a parte autora, para informar a este juízo, no prazo de 05 

(cinco) dias, se o adolescente encontra-se sob a guarda de fato do 

requerente, na cidade de Juara/MT.

Com a informação, abro vista ao Ministério Público, para, querendo, 

manifestar-se.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199385 Nr: 14314-75.2015.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: DALVA IONE CALAZANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ALBERTO TONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Intimação do advogado da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das CUSTAS PROCESSUAIS 

no valor de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais), e TAXA JUDICIÁRIA 

no valor de R$ 65,43 (sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos) 

cujo valores devem ser recolhidos em guias próprias ao FUNAJURIS, 

(Guias a ser emitida no SITE www.tjmt.jus.br – Custas e Taxas final ao 

remanescente), juntando-as aos autos devidamente recolhidas. Bem como 

ao pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 

55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), devendo este último valor 

ser depositado na conta corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do 

Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos os respectivos comprovantes. Intimo ainda de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA e ao IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de 

Arquivo-CRA-MT, para ser distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167914 Nr: 8249-98.2014.811.0055

 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: KELSON DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT-10.661

 Intimação do advogado da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor 

de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este 

último valor ser depositado na conta corrente 10.4126-6, agência 1321-8, 

do Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos os respectivos comprovantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257138 Nr: 22403-19.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das CUSTAS PROCESSUAIS 

no valor de R$ 559,57 (quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e 

sete centavos), e TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 600,97 (seiscentos 

reais e noventa e sete centavos) cujo valores devem ser recolhidos em 

guias próprias ao FUNAJURIS, (Guias a ser emitida no SITE 

www.tjmt.jus.br – Custas e Taxas final ao remanescente), juntando-as 

aos autos devidamente recolhidas. Bem como ao pagamento das custas 

ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos), devendo este último valor ser depositado na conta 

corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos 

comprovantes. Intimo ainda de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA e ao IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de 

Arquivo-CRA-MT, para ser distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274109 Nr: 4350-53.2018.811.0055

 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: IZABEL BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUEDES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 Certifico que a impugnação à contestação e a resposta à reconvenção 

são tempestivas. Desse modo, intimo a parte requerida para se manifestar 

sobre a resposta à reconvenção, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228512 Nr: 17177-67.2016.811.0055

 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: AZIMUTE VIGILANCIA E SEGURANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, FERNANDA FERREIRA - OAB:14.341, MARCUS 

VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 314/330 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148801 Nr: 8722-55.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo s parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar acerca da carta precatória devolvida às fls. 132/139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224019 Nr: 13362-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ASSIS FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão 
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negativa de fl. 78, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 16213 Nr: 2430-40.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON AMÉRICO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:OABMT/5682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Certifico que, intimo o executado para no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar acerca da penhora efetuada no rosto dos autos de nº 

36859-50.5016.811.0041 - Código: 1162272, da 5ª Vara Cível da Comarca 

de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273414 Nr: 3753-84.2018.811.0055

 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: FERREIRA REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN HERBERT MARÇAL 

BERTOLUCI - OAB:337801/SP, JOSÉ AUGUSTO BERTOLUCI - 

OAB:82628/SP, JOSÉ VILELA DE FIGUEIREDO FILHO - OAB:94915/SP

 Certifico que a contestação de fls. 602/872 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quine)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138768 Nr: 9196-60.2011.811.0055

 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: ANDREIA MACIEL FILHO, ROBERTO MASSASHI TANNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MASSASHI TANNO, ANDREIA 

MACIEL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma acordada. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, exceto se houver pedido de 

cumprimento pela parte autora. Os presentes saem intimados com 

renúncia do prazo recursal. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253073 Nr: 19248-08.2017.811.0055

 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: MÁRCIO ROGÉRIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA, BANCO ABN 

AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÂMYA CRISTINE 

GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - OAB:15.906-MT

 Certifico que, decorreu em 20/4/2018, sem manifestção, o prazo para o 

requerido Banco ABN AMRO Real S/A, apesar de devidamente citado 

através de carta, para comparecimento na audiência de conciliação que 

ocorreu na data de 27/3/2018.

Certifico que, a contestação de fls. 51/62 apresentada pela requerida 

Queiroz Center Motos Ltda. é tempestiva. Sendo assim, intimo a 

requerente para se manifestar, querendo, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276010 Nr: 5682-55.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNI JOSE LOCATELLI, JDC.PATO BRANCO-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CRISTINA SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Merilly Lais Savan Soares - 

OAB:OAB/MT 21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PEGORARO ROSA 

- OAB:39.096/PR

 Autos nº: 276010.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 47/50, o qual informa que as partes compuseram 

amigavelmente no processo de origem, devolva-se a presente deprecata 

com as nossas homenagens.

 Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 26 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217312 Nr: 7795-50.2016.811.0055

 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): JOSE LUIZ DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que intimo a parte executada para efetuar o pagamento do débito 

no importe de R$ 12.498,48 (doze mil quatrocentos e noventa e oito reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios também de 10%.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226142 Nr: 15137-15.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA INGÁ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

JDC.CURITIBA-PR 7ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO AUGUSTO SOUZA DE BUENO 

GIZZI, CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HIROSHI KIMURA - 

OAB:06876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CAPLAN - 

OAB:22.781-PR, MAURICIO BONATTO GUIMARÃES - OAB:22.817-PR

 Certifico que, intimo as partes para no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem acerca da avaliação98/verso, de uma ÁREA de terras com 

605 hectares, situada neste município e avaliada no valor de R$ 

2.964.500,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil e 

quinhentos reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168988 Nr: 10462-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ROSINEIA DA SILVA AMARAL, ELSA 

RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 
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OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl.129, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144849 Nr: 4486-60.2012.811.0055

 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: LINDALVA VIEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR KEHDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 273/288 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo a requerente para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117712 Nr: 7712-78.2009.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA INEZ MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Certifico que, nos termos do artigo 477, § 1.º do CPC, intimo as partes 

para, caso queiram, manifestarem acerca do laudo pericial apresentado 

pelo perito em fls. 427/448, no prazo comum de 15 dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma delas, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220613 Nr: 10561-76.2016.811.0055

 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): JOÃO BERNARDINO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a 

proposta apresentada pelo executado à fl. 103, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280433 Nr: 9346-94.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL JOAÇABA-SC, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VOLKMANN - 

OAB:25.331-SC, MICHELE KROETZ - OAB:17.374-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 33, 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. Certifico 

ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte autora efetue o 

pagamento do importe de R$ 36,78 (trinta e seis reais e setenta e oito 

centavos), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial 

de justiça WILSON CÉSAR ROSA, mediante guia a ser emitida junto ao site 

do  T r i buna l  de  Jus t i ça ,  cu jo  l i nk  segu e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 54 Nr: 113-50.1993.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA UNIÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, JOSELINA LÚCIA SANTOS SOUZA - 

OAB:3.493 OAB/MT

 Certifico que,por determinação contida na decisão de fl. 922,que se 

abstenha de efetuar qualquer negócio jurídico ou comercial, utilizando o 

bem que garante a presente execução, ou que interrompa qualquer 

compromisso já em andamento sem que haja informação ao juízo acerca 

da pretensão que recai sobre o bem aqui em destaque.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 55059 Nr: 4641-73.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985, JULIANO RICARDO SCHMITT - 

OAB:20.875-SC

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 246, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276694 Nr: 6312-14.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.Lucas do Rio Verde-MT, SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUX BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, LUIZ FERNANDO WALHBRINK - OAB:8830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 Certifico que, intimo as partes, nas pessoas de seus advogados, da 

redesignação da audiência de oitiva de testemunha para 07 de agosto de 

2018, as 14:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170911 Nr: 12323-98.2014.811.0055

 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: ELIEL JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MOTA VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 Processo nº: 170911.

Natureza: Ação de Adjudicação Compulsória.

Requerente: Eliel Jose de Oliveira.

Requerido: Adriano Mota Veloso.

Vistos,
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Trata-se de ação de adjudicação compulsória c/c danos morais e materiais 

e pedido de tutela antecipada ajuizada por Eliel Jose de Oliveira em 

desfavor de Adriano Mota Veloso, ambos já qualificados nos autos.

Praticado alguns atos processuais, as partes celebraram acordo durante 

a audiência realizada em outro processo (código 194044), em que também 

são partes.

Assim, foi juntada a estes autos cópia da ata de audiência (fls. 141/142), 

requerendo a extinção da presente ação.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento ou de legalidade, uma vez que celebrado por partes 

capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, razão 

pela qual a medida que se impõe é extinção do processo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, devendo 

o feito ser arquivado, uma vez que o acordo já foi cumprido.

Sem custas, tendo em vista que as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita.

 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 27 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162501 Nr: 13921-24.2013.811.0055

 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: JADIR AGNALDO PFITSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Autos nº: 162501.

Natureza: Ação Revisional.

 Requerente: Jadir Agnaldo Pfitscher.

Requerido: Banco do Brasil S/A.

Vistos,

Trata-se de ação de revisão contratual proposta em 04 de dezembro de 

2013 por Jadir Agnaldo Pfitscher em face do Banco do Brasil S/A, ambos 

devidamente qualificados.

Alegou a parte autora, em resumo, que celebrou vários contratos com o 

Banco do Brasil, tendo firmado várias cédulas rurais, indicando-as às fls. 

06/07.

 No entanto, alega que foram cobrados juros e encargos ilegais, razão 

pela qual pugnou pela revisão dos contratos e repetição do valor pago 

indevidamente.

Aduziu que a ação cautelar de exibição de documentos proposta 

anteriormente foi julgada procedente. No entanto, a parte requerida não 

exibiu qualquer documento solicitado.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 41/223.

Despachada a inicial (fls. 224) e devidamente citada (fls. 225-vº), a parte 

requerida apresentou contestação às fls. 226/264 alegando, 

preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido de revisão de 

contratos extintos e falta de interesse de agir, bem como aduziu a 

ocorrência de decadência e prescrição.

No mérito, asseverou que inexistiu vício de vontade na contratação, uma 

vez que o autor concordou com o que foi pactuado, bem como sustentou 

que não houve aplicação de juros ou quaisquer encargos ilegais, além de 

ter impugnado os cálculos apresentados pela parte autora.

 A contestação foi impugnada às fls. 339/360.

Às fls. 377 foi determinada a especificação das provas e designada 

audiência preliminar.

 Às fls. 378 a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide.

Às fls. 383 a audiência preliminar foi cancelada.

Às fls. 405 foi determinada a intimação da parte requerida para apresentar 

a cópia dos contratos e documentos elencados às fls. 339/360, sob pena 

de aplicação do disposto no art. 400 do Código de Processo Civil, sendo 

que esta permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 407.

Às fls. 408 foi determinada a reiteração da intimação da parte requerida 

através do gerente da agência local.

 Às fls. 412/425 a parte requerida apresentou extratos das operações 

discutidas nos autos, tendo a parte autora se manifestado às fls. 428/430.

É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência do art. 93, 

inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

 Isso porque, o cerne da demanda encerra questão estritamente de direito, 

não havendo, portanto, necessidade de produção de pericial para a 

análise da legalidade dos juros e encargos pactuados.

Justificada a possibilidade de julgamento antecipado do processo, antes 

de enfrentar o mérito cumpre-me decidir as preliminares/prejudiciais 

suscitadas pela parte requerida na contestação, quais sejam, a 

impossibilidade jurídica do pedido de revisão de contratos extintos e falta 

de interesse de agir, bem como aduziu a ocorrência de decadência e 

prescrição.

No que tange à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido por se 

tratar de contrato extinto, entendo que o simples fato de as cédulas terem 

sido extintas pelo pagamento não impede o autor de pleitear o indébito, 

sendo plenamente possível resgatar o que foi pago indevidamente.

Nesse sentido segue a jurisprudência pátria, consoante recente ementa 

que ora colaciono:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS RURAIS 

PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SUSPENSÃO DO FEITO – 

DESNECESSÁRIA – revisão JUDICIAL - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – MARÇO DE 1990 - 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTNF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - 

AUSÊNCIA DE PACTO - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL PERMITIDA - 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR - CABÍVEL - CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE 

PROVIDONas ações de repetição de indébito da correção monetária 

decorrida dos planos Verão e Collor, aplica-se a prescrição vintenária 

prevista no art. 177, do Código Civil de 1916.É pacífico o entendimento de 

que é possível a revisão judicial dos contratos firmados com a instituição 

financeira, desde a origem, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que 

quitados ou novados (súmula nº 286, STJ). Aplica-se o índice de 41,28% 

no mês de março de 1990, nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado 

aos índices da caderneta de poupança, cuja diferença entre os índices 

cobrados a maior e o devido serão apurados em liquidação de sentença 

As cédulas de crédito rural, comercial e industrial admitem a capitalização 

dos juros em periodicidade mensal, quando pactuada. A previsão do 

método hamburguês não é suficiente para permitir a incidência da 

capitalização mensal.Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, 

conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está 

autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros 

remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, 

além de multa e correção monetária (STJ. AgRg no AREsp, Dje 

29/08/2014)” (TJ-MT, Ap 179507/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) (Original sem grifo)

No mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao editar a 

Súmula 286, que assim verbera:

“Súmula 286 - A renegociação de contrato bancário ou a confissão da 

dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais 

ilegalidades dos contratos anteriores.”

Por esta razão, afasto a preliminar arguida.

 Quanto à alegação de falta de interesse de agir da parte autora, relembro 

que o interesse de agir deve ser analisado diante do trinômio 

utilidade/necessidade/adequação, ou seja, aquele que apresentar 

necessidade da tutela jurisdicional, pleiteando, através de instrumento 

adequado, a satisfação de sua pretensão, preenche tal condição legal 

para ingressar em juízo.
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 No caso, a parte autora pretende a declaração de nulidade de cláusula 

contratual supostamente abusiva, assim, verifico estar presente a 

utilidade, a necessidade e a adequação do presente processo.

Assim, também afasto a preliminar de falta de interesse de agir.

 Afastadas as preliminares, cumpre-me analisar a alegação de prescrição 

e decadência arguida pela parte requerida, em que sustenta que o prazo 

prescricional a ser aplicado é de 3 anos, previsto no art. 206, § 3º do 

Código Civil, e o prazo decadencial de 4 anos, previstos nos arts. 178 e 

179 do Código Civil.

 Todavia, não há que se falar na incidência do prazo decadencial, tendo 

em vista que a parte autora não pretende a anulação do negócio jurídico e 

sim a revisão de cláusulas contratuais, que é direito pessoal, razão pela 

qual incide o prazo prescricional de vinte anos (art. 177 do Código Civil de 

1916) ou o decenal (art. 205 do Código Civil de 2002), observada a regra 

de transição do art. 2.028 do atual Código Civil. Nesse sentido o julgado 

ora colacionado:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULAS 

RURAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À 

APELAÇÃO (ART. 557 CPC) - PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.“O prazo prescricional para as ações revisionais 

de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência 

de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das 

quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) 

ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal. 

Precedentes." (AgRg no REsp 1057248/PR; 3ª T.; Rel. Min. Sidnei Beneti; 

DJU 04-05-2011).Diante da ausência de deliberação do CMN, os juros 

remuneratórios incidentes em cédula de crédito rural não podem ser 

pactuados em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano. Logo, o 

regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta 

provimento.” (TJ-MT, AgR 155710/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015) (Original sem grifo)

 Ademais, em se tratando de revisão de cláusulas contratuais, deve-se 

considerar como termo inicial da prescrição a data da emissão da cédula, 

tendo em vista que é nessa oportunidade que o contratante toma 

conhecimento das cláusulas contratuais e encargos pactuados. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO revisional – CÉDULA RURAL – 

PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – DATA DA EMISSÃO – PROCESSO 

EXTINTO – RECURSO DESPROVIDO. O termo inicial da contagem do prazo 

prescricional da ação revisional é a data da emissão da cédula rural e não 

do vencimento, pois, é nessa oportunidade que o contratante toma 

conhecimento das clausulas contratuais e encargos pactuados.” (TJ-MT, 

Ap 20108/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2014, 

Publicado no DJE 04/06/2014)

 Diante disso, considerando que as cédulas foram emitidas entre o período 

de 18/09/92 e 16/11/98 e que à época vigorava o Código Civil de 1.916 que 

previa o prazo prescricional vintenário (art. 177 CC/16), bem como que 

posteriormente este prazo foi reduzido para o decenal com o advento do 

Código Civil de 2.002 (art. 205), é necessário verificar aplicabilidade da 

regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02.

 No caso dos autos, registro que deve ser aplicado o prazo vintenário 

definido pelo antigo Código Civil somente em relação às Cédulas Rural 

Pignoratícia e Hipotecária nº 92/00720-1 e nº 92/00719-8, uma vez que 

ambas foram emitidas em 18/09/92.

 Assim, a parte autora teria até 18/09/2012 para o ajuizamento da ação 

revisional dos contratos acima citados.

 Por outro lado, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil 

de 2.002 se aplica em relação aos demais contratos, eis que celebrados 

entre o período de 06/09/93 e 16/11/98, de modo que não havia 

transcorrido mais da metade do lapso temporal previsto na lei revogada 

quando da entrada em vigor do novo Código Civil, devendo ser aplicado 

prazo decenal (art. 205 do Código Civil de 2002) a contar da data de 

entrada em vigor do Código Civil de 2.002.

 Assim, a parte autora teria até janeiro de 2.013 para o ajuizamento da 

ação revisional dos demais contratos.

 Contudo, no caso dos autos, embora a parte autora tenha ajuizado a 

presente ação revisional somente em 04/12/13, verifico que houve a 

ocorrência de causa interruptiva da prescrição, qual seja, o ajuizamento 

da ação cautelar de exibição de documentos em 14/07/11 (código nº 

136306), com o objetivo de instruir a ação revisional principal, de modo 

que a contagem do prazo deve recomeçar após o último ato praticado na 

ação cautelar, tendo em vista se tratar de ato processual que visa à 

defesa do direito subjetivo vindicado. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL DA 

PRESCRIÇÃO. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DA 

APÓLICE. INTERRUPÇÃO. 1. "O ajuizamento de ação cautelar de exibição 

de documentos pelo segurado, com a finalidade de instrução da demanda 

principal, configura causa de interrupção do prazo prescricional para 

exercício da pretensão indenizatória (artigos 202, inciso V, do Código Civil 

de 2002 e 172, inciso IV, do Código Civil de 1916), cuja recontagem 

inicia-se após o último ato praticado no âmbito do provimento de urgência." 

(AgRg no AREsp 149.893/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 31/10/2012) 2. Prescrição da 

pretensão de complementação de indenização afastada. Razões 

articuladas no agravo que não infirmam as conclusões anteriormente 

expendidas. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no 

REsp 1311843/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) (Original sem 

grifo)

 Assim, não há que se falar em prescrição para a revisão dos contratos 

objeto da presente demanda uma vez que a ação foi proposta dentro do 

prazo decenal e vintenário, tendo em vista que o último ato praticado na 

ação cautelar foi em 1º de novembro de 2013 (fls. 204).

 Não havendo preliminares e questões prejudiciais a ser decididas, passo 

a analisar o mérito da presente ação, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da 

Constituição de 1988.

 Inicialmente, cumpre-me registrar que o autor busca a revisão de várias 

cédulas rurais pignoratícias, quais sejam:

 - Cédula Rural Pignoratícia 92/00720-1

 - Cédula Rural Pignoratícia 92/00719-8

 - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 93/00566-0

 - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 95/00543-9

 - Cédula Rural Pignoratícia 96/70161-7

 - Cédula Rural Pignoratícia 96/00292-1

 - Cédula Rural Pignoratícia 96/00471-1

 - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 97/00129-5

 - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 98/00089-6

 - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 98/00148-5

 - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 98/00503-0

 - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 98/00504-9

 In casu, considerando que a parte requerida deixou de juntar cópia das 

cédulas acima citadas, aplico o disposto no art. 400, inciso I, do Código de 

Processo Civil. e admito como verdadeiro os fatos que, por meio do 

documento, a parte autora pretendia provar.

 Por outro lado, embora a parte requerida tenha apresentado 

intempestivamente os extratos das operações acima citadas (fls. 

412/424), entendo que a busca da verdade real é princípio que se 

sobrepõe ao da preclusão, de modo que irei levar em consideração os 

juros e encargos ali aplicados, tanto que a parte autora se manifestou 

nesse sentido às fls. 428.

1 – Incidência do Código de Defesa do Consumidor:

Pois bem, impende destacar que o Código de Defesa do Consumidor, de 

fato, se aplica ao caso em tela.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de 

que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações 

envolvendo instituições financeiras, estando tal matéria inserida na Súmula 

297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”

 Logo, não há dúvidas de que deve incidir o Código de Defesa do 

Consumidor na relação estabelecida entre as partes.

2 – Juros Remuneratórios:

 Com relação à limitação de juros pelas instituições financeiras, o Supremo 

Tribunal Federal já pacificou que a estas não se aplicam as disposições da 

Lei de Usura, bem como, o teto então previsto no art. 192, parágrafo 3º, 

da Constituição Federal, cuja eficácia era dependente de complementação, 

in litteris:
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 “Súmula 596 – As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema 

financeiro nacional”.

 “Súmula 648 - A norma do §3° do art. 192 da Constituição, revogada pela 

emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% 

ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei 

Complementar”.

 Desse modo, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade, sendo permitido seu afastamento 

somente se constatada a exorbitância do encargo.

No caso dos autos, analisando o documento de fls. 208/210, vejo que 

apenas 04 operações tiveram juros superiores a 12% a.a., quais sejam, 

cédula 93/00566-0 com juros de 12,5% a.a., cédula 95/00543-9 com juros 

de 16% a.a., cédula 98/00148-5 com juros de 15% a.a. e cédula 

92/00292-1 com juros de 15% a.a.

Conforme se verifica, mesmo assim duas ultrapassaram apenas 0,5%, 

sendo que as outras duas superaram os 12% em 4% e 3%, 

respectivamente.

Neste cenário, como não houve grave desrespeito à taxa média de 

mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, forçoso reconhecer que 

não há ilegalidade para ser reconhecida.

 Portanto, mantenho as taxas de juros utilizada às fls. 412/424.

 3 – Capitalização de juros:

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à 

possibilidade da capitalização dos juros nas cédulas de crédito rural, ainda 

que em periodicidade mensal, desde que pactuada no contrato (Súmula n.º 

93 - STJ que assim dispõe: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, 

comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”) e desde 

que emitidas a partir da publicação da MP nº 1.963-17/00, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. 

CÉDULAS DECRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. 

SÚMULA 93/STJ.OPERAÇÕES ANTERIORES À EDIÇÃO DA MEDIDA 

PROVISÓRIA 1.963-17/2000.1.Nos moldes do entendimento pacificado 

nesta Corte, a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de 

capitalização de juros. Inteligência da Súmula 93/STJ.2. A capitalização 

mensal dos juros somente tornou-se possível nas cédulas de crédito rural, 

comercial e industrial (Decreto-lei n.167/67 e Decreto-lei n. 413/69) a partir 

da edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Precedentes específicos 

desta Corte.3. Incabível a capitalização mensal dos juros no caso em tela, 

porque os negócios jurídicos foram pactuados anteriormente à edição 

Medida Provisória n. 1.963-17/2000.4. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA”. (STJ. AgRg nos EDcl no 

REsp 1161784 MT 2009/0201873-0. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 

Terceira Turma. Julgado em 18/09/2012. Publicado em 21/09/2012).

 No caso em apreço, verifico que todas as cédulas foram pactuadas antes 

da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, razão pela qual é ilegal 

a cobrança de juros capitalizados, conforme extratos apresentado pela 

parte requerida às fls. 412/424.

 4 – Comissão de permanência:

 Nas cédulas de crédito rural, independentemente de cumulação, não é 

possível a cobrança de comissão de permanência por não haver previsão 

legal, estando neste mesmo sentido os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INCIDÊNCIA DO CDC RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULAS 5 

E 7/STJ. INCIDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS. 

INADIMPLÊNCIA. 1% AO MÊS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Firme nesta Corte o entendimento de 

que a cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/67, 

que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência apenas de juros 

moratórios à taxa de 1% a.a. e de multa contratual. Assim, é ilegal a 

pactuação de qualquer outra taxa, comissão de permanência ou encargo, 

tendente a burlar o referido diploma legal" (AgRg no Ag 1340324/PR, Rel. 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/02/2011, DJe 17/03/2011). 2. Constatado que os honorários de 

sucumbência foram fixados em patamar razoável, não sendo irrisórios 

nem exorbitantes, não compete a esta Corte Superior, em sede de recurso 

especial, promover a revisão pretendida, ante a incidência da Súmula 7 do 

STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 

689.472/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015). (g.n.).

“CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILICITUDE. 

O Decreto-Lei 167/97 prevê expressamente quais encargos moratórios 

incidem na cédula de crédito rural, quais sejam, juros e multa, logo, não se 

pode aplicar comissão de permanência”. (TJMG. AC 10205130010874001 

MG. 10ª Câmara Cível. Relator: Cabral da Silva. Julgado em 22/07/2014. 

Publicado em 01/08/2014).

No caso em apreço, analisando os autos, verifico que houve a cobrança 

de comissão de permanência nas cédulas nº 97/00129-5 (fls. 412-vº), nº 

96/70161-7 (fls. 415), nº 98/00503-0 (fls. 418), nº 95/00543-9 (fls. 423) e 

nº 96/00471-1 (fls. 424-vº).

 Assim, a cobrança da comissão de permanência nas referidas operações 

é ilegítima, de modo que no período da mora deverá ser cobrado, além dos 

juros da normalidade, apenas juros moratórios de 1% a.m., multa de 2% e 

correção monetária pelo IPNC, sendo estes encargos absolutamente 

legais.

 5 – Repetição de indébito:

 No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, 

do CDC, e no art. 940 do Código Civil, caberá a devolução em dobro dos 

valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados 

indevidamente.

Com efeito, quanto à repetição em dobro, o STJ já firmou entendimento 

pela necessidade de prova da má-fé, vejamos:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.544 DO CPC)- AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM 

PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA 

NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. 

Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado acerca da 

inviabilidade da repetição em dobro de valores nos casos em que não 

comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida. 

Precedentes. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela não 

configuração de má-fé e para derruir tal fundamento seria imprescindível a 

análise dos elementos fáticos dos autos, providência inviável face o óbice 

da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 

177.670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 18/02/2014).

 No entanto, não restou comprovado o dolo ou má-fé por parte da 

instituição financeira quanto à cobrança dos valores pagos indevidamente, 

razão pela qual deverão ser restituídos na forma simples, sendo permitida 

a compensação com eventual saldo devedor, nos termos do art. 369 do 

Código Civil.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

pela parte autora para:

a) declarar ilegal e afastar a capitalização de juros das cédulas rurais 

descritas na inicial;

b) declarar ilegal e afastar a cobrança de comissão de permanência das 

cédulas nº 97/00129-5 (fls. 412-vº), nº 96/70161-7 (fls. 415), nº 

98/00503-0 (fls. 418), nº 95/00543-9 (fls. 423) e nº 96/00471-1 (fls. 

424-vº), devendo as parcelas em atraso ser acrescidas, além dos juros 

da normalidade, de juros moratórios de 1% a.m., multa de 2% e correção 

monetária pelo IPNC.

c) condenar a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor 

desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente 

pelo INPC a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a 

compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco 

demandado.

 Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima dos pedidos, 

com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo 

Civil, condeno a parte requerida ao pagamento por inteiro das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% do valor da 

condenação, entendida esta como o montante da repetição do indébito.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158198 Nr: 6797-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO GALVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.80, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270010 Nr: 1061-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO GONÇALVES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 29, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte autora 

efetue o pagamento do importe de R$ 808,28 (oitocentos e oito reais e 

vinte e oito centavos), referente à complementação de diligência solicitada 

pelo oficial de justiça MARCOS ANTÔNIO DETOFFOL, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264551 Nr: 28112-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 35, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte 

requerente efetue o pagamento do importe de R$ 110,22 (cento e dez 

reais e vinte e dois centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279432 Nr: 8590-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANISSE CUSTODIO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl.45, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270922 Nr: 1921-16.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR VIEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, JOSE 

HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 20, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 59655 Nr: 1276-74.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTI AUTO PEÇAS LTDA, MARCO ANTONIO DE 

MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico, haja vista que a última conta fornecida pelo executado data de 

2014, nos termos do Provimento n.º 7/2014/CGJ, impulsiono os presentes 

autos e intimo o banco Bradesco para informar os dados para a expedição 

do alvará, v.g., nome do beneficiário, CPF ou CNPJ, conta, agência e 

banco, bem como que, se o autorizado for o advogado da parte, seja 

enviada uma procuração com poderes para receber e dar quitação, 

visando ao recebimento dos valores contidos na conta 400106785038 

(extrato anexo).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173615 Nr: 15362-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:8107, MÁRIO APARECIDO LEITE C. PRATES - OAB:4.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS 

- OAB:4123/MT, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, IRAJÁ 

REZENDE DE LACERDA - OAB:MT 11.987, JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9146/MT

 Certifico ainda que, todavia, analisando os autos, não há procuração 

outorgando poderes para receber e dar quitação ao Dr. Assis Souza 

Oliveira. Sendo assim, intimo-o para que junte aos autos referida 

procuração, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224817 Nr: 14098-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, CARLOS HENRIQUE KASUHIRO MUNAKATA, 

NASIELI DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, em consulta ao sistema RENAJUD, foi 

encontrado apenas um veículo em nome do executado Carlos Henrique K. 

Munakata, que possui, todavia, a restrição de "alienação fiduciária". 

Certifico que, em que pese referida pendência, inseri as restrições de 

circulação e transferência sob o veículo, conforme os extratos de fls. 

73/76. Sendo assim, intimo a parte exequente para se manifestar, no 
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prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128187 Nr: 7086-25.2010.811.0055

 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: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 128187.

 Vistos,

Tratando-se de valor incontroverso, autorizo o levantamento dos valores 

depositados judicialmente pela parte requerente calcário Tangará S/A – 

Indústria e Comércio, mediante a expedição de competente alvará em 

favor da parte requerida, a serem depositados na conta bancária indicada 

às fls. 736.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual 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, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Ademais, diante do petitório de fls. 742, defiro o pedido de suspensão.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem qualquer manifestação da 

parte autora, intime-a para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

regular prosseguimento do feito.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264116 Nr: 27752-03.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITTER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Intimação do advogado da parte exequente, para efetuar ao pagamento 

das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e 

dez reais e dezenove centavos), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos 

comprovantes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180804 Nr: 22763-56.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 Intimação do advogado da parte requerida, para efetuar ao pagamento 

das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e 

dez reais e dezenove centavos), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos 

comprovantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127024 Nr: 5984-65.2010.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL DEL COL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, IZABELLA MENEGASSI DUTRA 

SANTANA - OAB:11125/MT

 Intimação do advogado da parte requerente, para efetuar ao pagamento 

das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e 

dez reais e dezenove centavos), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos 

comprovantes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206327 Nr: 19932-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON LEITE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Intimação do advogado da parte requerida, para efetuar ao pagamento 

das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e 

dez reais e dezenove centavos), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos 

comprovantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248240 Nr: 15265-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP, JOAO 

UMBELINO DOS ANJOS, RONALDO MACHIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, para efetuar ao pagamento 

das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e 

dez reais e dezenove centavos), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos 

comprovantes.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196853 Nr: 12322-79.2015.811.0055

 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: WALDIR HIPOLITO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

151, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184985 Nr: 2642-70.2015.811.0055

 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: DIRCEU BENETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

140, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191685 Nr: 8059-04.2015.811.0055

 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: MILTON MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

197, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245910 Nr: 13452-36.2017.811.0055

 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: RUBENS MACHADO CHAVES

 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 dos termos da manifestação de fl. 

133, 134/138 e 139, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197789 Nr: 12983-58.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ FRANCISCO PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

160, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173688 Nr: 15454-81.2014.811.0055

 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: RAFAEL MAGALHÃES RODRIGUES

 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 intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112401 Nr: 2560-49.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR, ZANILDA 

VIEIRA DE SOUSA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153612 Nr: 2259-63.2013.811.0055

 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: NEUZA DA CUNHA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 
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OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/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 intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155765 Nr: 4389-26.2013.811.0055

 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: HILTAN HUTTL

 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 intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143490 Nr: 3013-39.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ANDRADE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149507 Nr: 9479-49.2012.811.0055

 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: AMADEU VITOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174989 Nr: 16938-34.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-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 intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159912 Nr: 9283-45.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148823 Nr: 8746-83.2012.811.0055

 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: LUCILENE COELHO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157599 Nr: 6192-44.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 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 intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167198 Nr: 7200-22.2014.811.0055

 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: EDSS, ELZA MARIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194964 Nr: 10828-82.2015.811.0055

 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: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O, WAYNE ANDRADE COTRIM 
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ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136464 Nr: 6722-19.2011.811.0055

 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: JESSE COELHO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135725 Nr: 5918-51.2011.811.0055

 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: PAULINO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158420 Nr: 7018-70.2013.811.0055

 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: DIRCE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128485 Nr: 7368-63.2010.811.0055

 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: MARIA APARECIDA BENTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155000 Nr: 3612-41.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA GONÇALVES DE URZEDO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, FRANCINE 

BURALI GARCIA - OAB:11288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando detidamente os autos, salvo engano, 

verifica-se ausente o instrumento de mandato e/ou substabelecinto 

conferido pela autora à advogada Dra. ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB/MT 16.663, peticionante de fl. 156, sendo assim, nos termos da 

legislação vigente e Provimento n. 041/2016-CGJ/MT, intimo referida 

patrona para que regularize a representação judicial de seu cliente, no 

prazo legal

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156522 Nr: 5138-43.2013.811.0055

 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: RIR, EBR, RIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDBLM, MDTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

Municipio de Tangara da serra 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165834 Nr: 4789-06.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 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.: 171513 Nr: 13023-74.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATAGLIA HERRERO & HERRERO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B
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 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.: 131261 Nr: 962-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BENTO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, bem 

como, considerando que o alvará de levantamento de valores já fora 

expedido no mês de 01/2018, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte autora para manifestar-se objetivamente, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133000 Nr: 2911-51.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR GARCIA VOSS

 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, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 176, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 183783 Nr: 1815-59.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAULINA CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 183789 Nr: 1827-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 105692 Nr: 4492-09.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 

17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ e da decisão de fls. 160/161, intimo a parte exequente para, 

querendo, no prazo legal manifestar-se acerca do cálculo de fls. 164/165.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5887 Nr: 872-72.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY MARTINS, LUZIA PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, WANDERLEY J. CARDOSO - OAB:6.598B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA ANGELICA ARRUDA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 9.802

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

248,22 (duzentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 269. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará 

da Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A 

parte deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador 

não oficializado no valor de R$ 89,52 (oitenta e nove reais e cinquenta e 

dois centavos), devendo este último valor ser depositado na conta 

corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade 

de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. 

Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os pagamentos, será 

emitida Certidão de Débito relativa aos valores das custas as quais serão 

encaminhadas ao Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para 

ser distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168337 Nr: 8846-67.2014.811.0055

 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: SUELI CARINA MEZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE TORRONE N. S. DE 

MONTEVERGINE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE SOUZA SENRA - 

OAB:222.294, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

522,00 (quinhentos e vinte e dois reais), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de folhas 540. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135736 Nr: 5935-87.2011.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte exequente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

601,32 (seiscentos e um reais e trinta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 168/175. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 279,00 (duzentos e setenta e 

nove reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 322,32 (trezentos e 

vinte e dois reais e trinta e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 82,64 (oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141170 Nr: 489-69.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMÉLIA LOPES SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 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: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 Intimação do advogado da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das CUSTAS PROCESSUAIS 

no valor de R$ 83,86 (oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), e 

TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta 

centavos) cujo valores devem ser recolhidos em guias próprias ao 

FUNAJURIS, (Guias a ser emitida no SITE www.tjmt.jus.br – Custas e 

Taxas final ao remanescente), juntando-as aos autos devidamente 

recolhidas. Bem como ao pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 39,87 (trinta e nove reais e oitenta e sete 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de 

Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos comprovantes. 

Intimo ainda de que, caso não sejam efetuados os pagamentos será 

emitida Certidão de Débito relativa aos valores das custas e taxas e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - DCA e ao 

IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de Arquivo-CRA-MT, para ser 

distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118184 Nr: 8178-72.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SCHEID, RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, MILKEN JACQUELINE CENERINI 

JACOMINI - OAB:31722, SILMARA RUIZ MATSURA - 

OAB:OAB/MT9941-B

 Intimação do advogado da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 55,09 (cinquenta e cinco reais e nove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 10.4126-6, agência 

1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos os respectivos comprovantes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192932 Nr: 9270-75.2015.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO MANOEL DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SCB - REDE DOS SERVIÇOS DE CREDITO 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CALDEIRA 

BARBOSA - OAB:177839

 Intimação do advogado da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 10.4126-6, agência 

1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos os respectivos comprovantes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240788 Nr: 8808-50.2017.811.0055

 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: CECILIA DE CAMPOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 intimação da requerida na pessoa do seu advogado para informar nos 

autos a qualificação e endereço do gerente de relacionamento senhor 

LUCINEY DE PINTO BARROS, PARA FINS DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DO 

MESMO PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 07 DE AGOSTO DE 

2018, AS 14:00 HORAS, ONDE SERA OUVIDO COMO INFORMANTE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18543 Nr: 1119-77.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MOLOSSI - 

OAB:OAB/RS 32.161, DIRCEU TAMANHO - OAB:5.827, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Açofer Indústria e 

Comércio Ltda. em desfavor de Cooperativa Agrop Mista Vale do 

Sepotuba, cujo credito foi cedido para Rockenbach Agropecuária Ltda., 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Praticados vários atos processuais, as partes compuseram acordo às fls. 

531/532.

Às fls. 551/552 a cedente Açofer Indústria e Comércio Ltda. colacionou 

aos autos comprovantes de depósito para fins de cumprimento do acordo, 

pugnando pela extinção do feito.

Instados a se manifestar quanto ao cumprimento do acordo (fl. 566), o 

executado pugnou pela baixa da averbação na matrícula n.º 4.678 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT (fls. 569/570), 

colacionando aos autos anuência do exequente Rockenbach 

Agropecuária Ltda..

Por outro lado, o exequente se quedou inerte.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Proceda-se o levantamento das restrições judiciais existentes nos autos, 

notadamente a averbação existente na matrícula n.º 4.678 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

Eventuais custas finais pelo executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119428 Nr: 9361-78.2009.811.0055

 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 BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de suspensão pelo artigo 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, uma vez que o feito ainda não encontra-se na fase 

executiva.

Outrossim, intime-se o requerente para informar o atual endereço do 

requerido, para fins de citação ou requerer o que entender necessário ao 

prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação do requerente, intime-se 

o mesmo pessoalmente, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 54952 Nr: 4535-14.2006.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUZA BRITO 

FILHO - OAB:, LIZ REJANE TAZONIERO - OAB:, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9724-B

 Vistos.

Tendo em vista que a última atualização do débito é datada de 18/10/2011 

(fl. 163), necessário que a parte exequente atualize o valor perseguido 

para instruir o pedido de fl. 333.

Assim, intime-se o exequente para atualização do débito.

Após, voltem-me conclusos para análise.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263864 Nr: 27568-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR GUEDIN GINDRI, VANESSA OLIVEIRA 

GINDRI, ÉDIO VARGAS GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de ação monitória. O requerente em fl. 53 postula a realização de 

diligência para localização do endereço dos executados via Bacenjud e 

Renajud Siel e demais sistemas conveniados a este tribunal com fins de 

efetivar a citação dos requeridos.

 Verificada as várias tentativas frustradas de localização dos requeridos, 

pertinente o deferimento do pleito, razão pela qual diligencie-se junto aos 

demais sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa 
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de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectivas citação com as advertências 

legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124778 Nr: 3772-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DTOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO DE JESUS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de busca e apreensão convertida em execução de título 

executivo extrajudicial. O exequente em fl. 132 requer diligência para 

localização do endereço do executado via Infojud Renajud e Bacenjud. 

Contudo, considerando que o Sistema Infoseg abrange as informações de 

endereços junto à Receita Federal, surtindo o mesmo resultado, entendo 

pertinente as buscas junto a este sistema para tentativa de localização do 

endereço atualizado da parte executada.

Outrossim, compulsando detidamente aos autos, verifica-se as várias 

tentativas frustradas de localização do executado, razão pela qual 

diligencie-se junto aos demais sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça, na tentativa de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação do executado, com as advertências 

legais.

Frustrada igualmente, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228458 Nr: 17103-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSE WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial. O exequente em fl. 

71 postula a realização de diligência para localização do endereço do 

executado via Bacenjud com fins de efetivar a citação dos requeridos.

 Verificada as várias tentativas frustradas de localização dos requeridos, 

pertinente o deferimento do pleito, razão pela qual diligencie-se junto aos 

demais sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa 

de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectivas citação com as advertências 

legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260050 Nr: 24898-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAH RODRIGUES ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de ação de busca e apreensão. O requerente em fl. 44 requer 

diligência para localização do endereço do executado via Infojud e 

Bacenjud. Contudo, considerando que o Sistema Infoseg abrange as 

informações de endereços junto à Receita Federal, surtindo o mesmo 

resultado, entendo pertinente as buscas junto a este sistema para 

tentativa de localização do endereço atualizado da parte executada.

Outrossim, compulsando detidamente aos autos, verifica-se as várias 

tentativas frustradas de localização do executado, razão pela qual 

diligencie-se junto aos demais sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça, na tentativa de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação do requerido, com as advertências 

legais.

Frustrada igualmente, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230047 Nr: 18528-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRITO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Renato 

Chagas Correa da Silva em face de José Brito Guedes, objetivando o 

recebimento de valores arbitrados na sentença de fl. 67, a qual transitou 

em julgado em 83.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 89).

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

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55568 Nr: 5118-96.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - 
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OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de intimação do perito, na localidade denominada Av. Tancredo 

Neves, nesta cidade, ao qual será acrescido a importância relativa à tarifa 

bancária, cujo depósito deverá ser efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196324 Nr: 11945-11.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$, 

OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE FOR O 

CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143181 Nr: 2674-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO LUIZ MORBINI, ANGELA MARIA 

BERTINI MORBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por Banco John 

Deere S/A em face de Ernesto Luiz Morbini e Angela Maria Bertini Morboni, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls.508, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo de execução, na forma dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Procedo desde já com a liberação das restrições junto ao Sistema Renajud 

às fls. 482 e 489/491, conforme extrato anexo.

Proceda-se também com a baixa da penhora de fl. 491.

Certificando-se o decurso de prazo para o cumprimento do acordo. 

Intimem-se as partes para se manifestarem. Então, voltem-me os autos 

conclusos para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272508 Nr: 3050-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ABELHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias conforme 

postulado pelas partes em audiência de conciliação.

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para apresentar minuta de acordo 

ou requerer o que de direito para promover o prosseguimento do feito.

Certificado o decurso do prazo, não havendo acordo entre as partes, 

vista a Defensoria para apresentar defesa do requerido. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248582 Nr: 15476-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERNILTON DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, GARRA ARTIGOS DE 

CAÇA E PESCA LTDA ME, APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Vistos,

Inicialmente, recebo a renúncia da patrona da parte executada (fl. 81), 

sendo dispensada a comunicação da renúncia ao mandante, ante a 

existência de outros procurados nos autos, consoante o § 2º do artigo 

112 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, atente-se à Gestora Judiciária quanto ao cumprimento das 

determinações anteriores, notadamente a decisão de fl. 77 acerca da 

certificação de decurso de prazo dos embargados para manifestação nos 

autos.

Procedidos todos os atos ordinatórios retornem-me os autos conclusos 

para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231914 Nr: 20807-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONI ROSA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.71

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243116 Nr: 11246-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO, JOÃO ROBERTO 

YANO, BRUNA ROBERTA MENDES PEUITO YANO, ESPÓLIO DE KAZUKI 

YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por Banco do Brasil 
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S/A em face de Carlos Kazuo Yano e outros , ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 62/65, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 28/07/2025, nos moldes do acordo.

Proceda-se com a penhora do imóvel de matrícula nº 11.791 do CRI de 

Diamantino/MT, nos termos da cláusula oitava do termo de acordo à fl. 63, 

expedindo-se o necessário ao cumprimento do ato.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 235129 Nr: 1306-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA 

ME, ERNILTON DA SILVA NUNES, APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Vistos,

Inicialmente, recebo a renúncia da patrona da parte executada (fl. 81), 

sendo dispensada a comunicação da renúncia ao mandante, ante a 

existência de outros procurados nos autos, consoante o § 2º do artigo 

112 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, atente-se à Gestora Judiciária quanto ao cumprimento das 

determinações anteriores, notadamente a decisão de fl. 77 acerca da 

certificação de decurso de prazo dos embargados para manifestação nos 

autos.

Procedidos todos os atos ordinatórios retornem-me os autos conclusos 

para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281234 Nr: 10019-87.2018.811.0055

 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: ANTONIO ROMAGNOLLI SOBRINHO, ALINE SILVA 

MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de homologação de acordo extrajudicial ajuizado por Antônio 

Ramagnolli Sobrinho em face de Aline Silva Maciel, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls.05, as partes informaram que compuseram acordo 

nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes 

ditados pelos artigos 98, e seguintes do CPC, destacando-se que tal 

decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e após nada mais sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192631 Nr: 9025-64.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MARQUES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de citação da requerida por carta, visto que o endereço 

informado não é compreendido pelos serviços de entrega dos Correios, 

consoante AR à fl. 62, oportunidade em que a tentativa de citação da 

requerida se quedou infrutífera.

Desse modo, intime-se o requerente para diligenciar quanto à citação da 

requerida, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Civil, no prazo 

de 30 (trinta) dias, colacionando aos autos comprovante da distribuição da 

Carta Precatória.

Decorrido o prazo, intime-se pessoalmente o requerente para, no prazo de 

5 (cinco) dias, promover o regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257140 Nr: 22407-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDRAS GEORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o 

determinado à fl. 83/84, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, 

inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Custas e despesas pela parte autora.Ante a inexistência de 

angularização processual, deixo de promover a condenação de 

honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281986 Nr: 10622-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DE LIMA SILVA, ANA CRISTINA 

GONÇALVES SILVA, LAIS GONÇALVES DA SILVA, FERNANDO 

GONÇALVES DA SILVA, LGDS, FELIPE GONÇALVES DA SILVA, MARIA 

LUIZA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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Primeiramente concedo a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do NCPC, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

Oficie-se ao posto do INSS local para que informe a este Juízo a respeito 

da relação de dependentes da falecida Maria Paulina de Lima, 

eventualmente existentes em seus cadastros.

Sem prejuízo, oficie-se ao Itaú Unibanco da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, solicitando informações acerca da existência de recursos 

financeiros em nome do de cujus.

 Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, para que certifique-se 

acerca da existência ou não de abertura de inventário em nome do de 

cujos.

 Estando a petição inicial devidamente instruída, dê-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183552 Nr: 1691-76.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIA XAVIER DA SILVA DOS SANTOS MEI, 

LUCIDIA XAVIER DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$, 

OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE FOR O 

CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274363 Nr: 4506-41.2018.811.0055

 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: IVAIRA MIGUEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS TARUMÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20.872 OAB/MT, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

PARA MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA 

ACOSTADA AS FLS. 77, NO Prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129056 Nr: 7916-88.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MENDES, ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, ELIANA DOS SANTOS 

MENDES, NEUSA RAMOS MENDES, MARIA ALICE AGUIAR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:21.387-B, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, 

MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE PAULA - OAB:9456, NAGIB 

KRUGER - OAB:4419/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT, 

Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Vistos,

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Banco do 

Brasil em face de Carlos Roberto Mendes e outros, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Homologado acordo entre as partes ficaram os autos suspensos até 

cumprimento integral da avença que foi noticiada pelo autor à fl. 157, 

pugnando também pela extinção e arquivamento do feito.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Proceda-se com o levantamento da penhora realizada no imóvel de 

matricula nº 10.046 do CRI dessa Comarca às fls. 62/65.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275175 Nr: 5118-76.2018.811.0055

 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: MARCELO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Vistos,

Cuida-se de Embargos de terceiro ajuizado por Marcelo Antônio de Mello 

em desfavor de Jeferson Wagner Ramos, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Verificadas irregularidades, nos termos postos à decisão de fl. 39, 

notadamente quanto a comprovação de hipossuficiência e prestação de 

caução, determinou-se emenda à inicial.

Contudo, à fl. 42 a parte requerente postula pela desistência da ação.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Eventuais custas pela autora, visto que desistente da ação, nos termos do 

artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 

processual.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162168 Nr: 13317-63.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS ANJOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DA 

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA EM GERAL DE TANGARÁ-MT, USINAS 

ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LÚCIA SANTOS 
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SOUZA - OAB:3.493 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROHLF DE 

MORAIS - OAB:184.573-SP, camila azambuja sommer Dutra - 

OAB:19536/O, FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17819/O, FERNANDO 

CASTRO SILVA CAVALCANTE - OAB:107.032-SP, KLEITON ARAÚJO 

CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, 

RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449/SP

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes a presente ação, 

reconhecendo a inépcia da inicial no que tange aos pedidos indenizatórios 

e a procedência da obrigação de fazer, no que tange a regularização do 

recolhimento das contribuições previdências devidas pela empresa Usina 

Itamarati S/A, ante o reconhecimento tácito do pedido decorrente da 

regularização dos recolhimentos das contribuições previdenciárias junto 

ao INSS, após o ajuizamento da ação. Por conseqüência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, no que tange a tal pleito, nos termos 

do art. 487, inciso III,a, do Código de Processo Civil. A título de 

sucumbência, condeno a requerida Itamarati ao pagamento de Custas e 

Honorários em favor do autor, estes fixados em 10% dos valores 

recolhidos junto ao INSS após a concessão do benefício.Condeno o autor, 

contudo, ante o acolhimento das preliminares apresentadas pelo patrono 

do Sindicato dos Trabalhadores da Movimentação de Mercadoria em Geral 

de Tangará da Serra –MT ao pagamento de honorários em favor deste, no 

percentual de 10% do valor da causa, observando-se a suspensão de 

exigibilidade ante a gratuidade já deferida em favor do autor. Transitada 

em julgado esta decisão e não sendo apresentados requerimentos 

atinente ao cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo .P. R. I. C. Tangará da Serra, 28 de junho 

de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261673 Nr: 26116-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:OAB/24959/O, DOUGLAS 

LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LANZ - 

OAB:16425/O

 Vistos,

Refifique-se os registros dos patronos do exequente, ante a renúncia de 

fls. 39, observando-se que o exequente possuí outros procuradores 

constituídos.

Outrossim, certifique-se o decurso do prazo para pagamento e intime-se o 

exequente para promover o prosseguimento do feito, observando-se que 

os embargos em apenso foram recebidos sem efeito suspensivo e que a 

antecipação de tutela de fls. 68 se limita a obstar restrições em nome do 

executado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183552 Nr: 1691-76.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIA XAVIER DA SILVA DOS SANTOS MEI, 

LUCIDIA XAVIER DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

188,59 OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE FOR 

O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153380 Nr: 2042-20.2013.811.0055

 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): COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA, ISRAEL VENDRAME, MARIA LUZIA DA SILVA VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 a fls. 241, sendo apresentado laudo a fls. 302/326.Às fls. 349 os 

requeridos se manifestaram sobre o laudo, tendo os requeridos se limitado 

a consignar que não cabe ao perito aferir a regularidade ou não da 

cobrança da capitalização dos juros..Os autos vieram-me conclusos.É o 

relato necessário.Fundamento e decido.Incialmente, considerando-se que 

apesar de Maria Luzia da Silva Vendrame ter sido qualificada na inicial 

como fiadora, notificado extrajudicialmente também como fiadora e não ter 

em sua contestação discutido tal condição que lhe foi imputada é certo 

quer no contrato de fls. 31 a mesma não foi qualificada como fiadora e sim 

como cônjuge do fiador, Assim de rigor oportunizar-se as partes a 

manifestação quanto a legitimidade passiva de Maria Luzia da Silva 

Vendrame em integrar a presente lide.Após, apresentada a manifestação 

e certificado o decurso do prazo, conclusos para prolação de 

sentença.Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2005 Nr: 605-37.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MILITINO SOLETTI, SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDINO ZAMBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adonis Camilo Froener - 

OAB:5470B

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que o acordo celebrado entre as 

partes (fls. 754/759 e 760/765) já fora homologado por sentença (fl. 774) 

e consta dos autos informação do cumprimento integral das obrigações 

entabuladas (fl. 782).

Assim, defiro o levantamento das restrições judiciais existentes nos 

presentes autos, expedindo-se o necessário.

Na ausência de demais requerimentos, retorne os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160807 Nr: 10955-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MADALENA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA PONTES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$, 

OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE FOR O 

CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 178127 Nr: 20254-55.2014.811.0055

 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: RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL, RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O

 Vistos,

Considerando-se que o réu citado por edital compareceu pessoalmente 

aos autos e que até o presente momento não houve qualquer tentativa de 

composição e que eventual delimitação dos pontos controvertidos e meios 

de prova, no presente caso, poderá ser fixada com maior economia 

processual se realizada com amplo contraditório permitido em audiência.

Reputo oportuna a realização de audiência preliminar, a qual designo para 

o dia 4 de agosto de 2018, às 14:00 horas-MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 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 24/07/2018, AS 13:00 HORAS, PARA INSTALAÇÃO 

DA PERICIA GRAFOTECNICA, PARA COLETA DO PADRÃO GRAFICO, BEM 

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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100520 Nr: 7595-58.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDANS RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS PARA 

VEICULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Considerando-se que os argumentos apresentados atinente a demora 

processual decorrente da anulação do processo por cerceamento de 

defesa do requerido e a demora no cumprimento de Carta Precatória ante 

a mudança de endereço e frustração da localização da testemunha cujo 

indeferimento da oitiva fundamentou a anulação da sentença proferida nos 

autos não se mostram como seguros para indeferir a oitiva de testemunha 

e sendo certo que a reiteração de tal negativa pode inclusive ensejar nova 

nulidade o que em nada auxiliará o andamento do feito, defiro a 

substituição pretendida e designo audiência para a oitiva do atual gerente 

da agência 1360 do Banco Itau S/A, designando audiência de instrução e 

julgamento para o dia 2 de agosto de 2018, às 14:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149705 Nr: 9690-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CARNES LTDA, ROBERTO FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ex positis, julgo improcedentes os pedidos aduzidos nos embargos 

monitórios reconhecendo a idoneidade dos documentos que instruíram a 

inicial e JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes na inicial. 

com a obrigação de pagar o débito mencionado na inicial, devidamente 

atualizado e acrescidos de juros legais desde o vencimento do débito, 

determinado, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em 

mandado executivo.Condeno ainda os requeridos ao pagamento de custas 

e honorários arbitrados em 10% do valor da causa.Por fim, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.. P. R. I. C.Tangará da Serra, 28 de junho d3 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178127 Nr: 20254-55.2014.811.0055

 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: RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL, RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O

 Vistos,

Considerando-se que o réu citado por edital compareceu pessoalmente 

aos autos e que até o presente momento não houve qualquer tentativa de 

composição e que eventual delimitação dos pontos controvertidos e meios 

de prova, no presente caso, poderá ser fixada com maior economia 

processual se realizada com amplo contraditório permitido em audiência.

Reputo oportuna a realização de audiência preliminar, a qual designo para 

o dia 4 de setembro de 2018, às 14:00 horas-MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179841 Nr: 21853-29.2014.811.0055

 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: EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das CUSTAS PROCESSUAIS 

no valor de R$ 958,60 (novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), mais TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo 

valores devem ser recolhidos em guias próprias ao FUNAJURIS, (Guias a 

ser emitida no SITE www.tjmt.jus.br – Custas e Taxas final ao 

remanescente), juntando-as aos autos devidamente recolhidas. Bem como 
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ao pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 

110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do 

Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos os respectivos comprovantes. Intimo ainda de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA e ao IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de 

Arquivo-CRA-MT, para ser distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18670 Nr: 1301-63.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE ALVES BALLEJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

APREENSÃO E REMOÇÃO E AVALIAÇÃO, expedido pelo MM Juiz de 

Direito da 5ª Vara Cível, em que figuram como partes autora: Aventis 

Cropsciense Brasil Ltda e requerido: Henrique Alves Ballejo. Compareci 

por duas vezes, sendo em datas de 22/06/18 e nesta data no endereço 

descrito mandado e ali estando, com as cautelas de estilo, não foi possível 

dar fiel e cabal cumprimento ao r. mandado.Em virtude de não ter 

encontrado ali os veículos descritos no mandado e nem tampouco a 

pessoa do requerido retro mencionado, face não residir naquele 

endereço, segundo informou o administrador e proprietário do imóvel Sr. 

Helio João Cavagnollo, que afirmou que o requerido nunca foi seu inquilino. 

Assim sendo, suspendo minhas diligências e faço a devolução do 

presente mandado na Central, para os fins de direito. Dou fé. Tangará da 

Serra-MT, 25 de Junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129499 Nr: 8333-41.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Proceda-se a atualização dos registros dos patronos dos executados, 

ante a renuncia ora homologada expressamente cientificada aos 

executados.

Outrossim, certifique-se a regularidade da representação processual de 

todos os executados identificando-se os patronos subsistentes e eventual 

executado que permaneça sem patrono regularmente constituído.

Por fim, comunique-se ao Juízo Deprecado a representação processual 

adequada dos executados e aguarde-se o regular cumprimento dos atos 

deprecados.

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 280766 Nr: 18487-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA VÁRZEA GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR GABRIEL PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 280794 Nr: 4338-56.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXANDER FRODER - 

OAB:9699

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263485 Nr: 27336-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA MAYARA DA GLORIA, CYNTIA 

REGINA CONTE DA SILVA, ANA LUCIA RAIMUNDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21128/B

 Autos nº 27336-35.2017.811.0055 - 263485

 VISTOS.

 O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Larissa Mayara da 

Gloria, Cyntia Regina Conte da Silva no incurso dos delitos do art. 33, 

caput, c/c art. 35, caput da Lei nº 11.343/2006 e Ana Lucia Raimundo de 

Lima pela prática do crime tipificado no artigo 28, da mesma da Lei nº. 

11.343/2006 com as implicações da Lei nº. 8072/1990.

Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o art. 55 do mesmo diploma 

legal, os acusados foram notificados pessoalmente para apresentar 

defesa prévia.

 A defesa preliminar foi apresentada pela Defesa de fls. 85/90 e 

Defensoria Pública de fls. 99 e 105.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

 Analisando a defesa apresentada pelos réus, observo que elas não são 

suficientes para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem 

dos autos em epígrafe.

 Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

art. 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando as acusadas Larissa Mayara da Gloria, Cyntia 

Regina Conte da Silva e Ana Lucia Raimundo de Lima, como incursas nas 

práticas dos crimes que elas descrevem.

 Na forma do art. 56 da lei de regência, DESIGNO o dia 15/08/2018, às 

17h00min, para audiência de instrução e julgamento.

Cite-se e intime-se os acusados.

Procedam as intimações necessárias, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 04 de Junho de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 263796 Nr: 27498-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERSON HENRIQUE NOGUEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Certifico que o recurso de apelação interposto pela defesa do réu 

EWERSON HENRIQUE NOGUEIRA CAMPOS, é tempestivo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 273241 Nr: 3626-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLACE SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Vistos. 1) Defiro o requerimento do Ministério Público na oitiva das 

testemunhas Elinilson Leite de Miranda e Jamys da Silva Mota, redesigno a 

audiência para o dia 24 de Julho de 2018, às 14h00min. 2) Oficie-se a 

Delegacia de Polícia requisitando o envio no prazo de 05 dias, o exame de 

corpo de delito/necropsia, cujo requisição foi feita, as fls. 18, pelo Dr. João 

Romano da Silva Junior. 3) A defesa juntou documento em audiência a 

declaração do CAPS. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 163458 Nr: 540-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DEL LAMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, Julierme Romero - OAB:6240/MT, OPSON 

LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI 

DEON - OAB:8447-B/MT

 Autos nº: 540-12.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 163458.

Vistos etc.

1. Considerando o pleito acostado pela Defesa às fls. 265/266, e reiterado 

às fls. 281, bem como os documentos comprobatórios do alegado juntados 

aos autos (fls. 268/269 e 281), pugnando por nova data para realização 

da audiência retro designada às fls. 255/256 verso, ante a uma viagem já 

agendada pelo denunciado e com passagens compradas, em data anterior 

à tomada de ciência da data da referida audiência, DEFIRO o pleito, razão 

pela qual, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 

de novembro de 2018, às 13:00 horas.

2. INTIMEM-SE o réu, para comparecimento, sob pena de revelia, a fim de 

ser interrogado.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 05) e na resposta (fls. 250/251).

4. Com relação às testemunhas servidores públicos, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servirem, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

5. No que tange às testemunhas a serem ouvidas mediante carta 

precatória, INFORMEM-SE a todos os Juízos Deprecados acerca da 

designação de nova audiência, a fim de que não coincidam as datas.

 6. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 26 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 159676 Nr: 8851-26.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 (....) Desse modo, considerando que a pretensão punitiva do Estado foi 

maculada pelas consequências do instituto da prescrição, a extinção da 

punibilidade do réu Sidney de Souza Rodrigues é medida que se 

impõe.1)Transitada em julgado a presente sentença de extinção da 

punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório. 2)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defensoria Pública. 3)Havendo objetos apreendidos, PROCEDAM-SE à 

destinação conforme preceituam as normas da CNGC.4)Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, III, da 

CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 27 de junho de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 282137 Nr: 10750-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO DINIZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 REVOGO a prisão preventiva decretada em face de Célio Diniz Filho, o 

que faço com arrimo no artigo 5º, inciso LXVI, da CF/88, artigo 316 do CPP 

e artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 11.340/06, SERVINDO CÓPIA DA 

PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não houver 

de permanecer preso.1.1)PROCEDA-SE, a Secretaria Judiciária, a 

atualização das informações de soltura do indiciado junto ao Sistema 

BNMP 2.0, do CNJ.2) NOTIFIQUE-SE a vítima Jéssica Mota de Oliveira 

Rodrigues acerca da presente decisão que determina a colocação do réu 

em liberdade, na forma do art. 21 da Lei nº 11.340/06. 3) ADVIRTO ao 

ofensor Célio Diniz Filho para que cumpra na íntegra as medidas protetivas 

outrora deferidas em favor da ofendida, SALIENTANDO que eventual 

descumprimento ensejará a constrição de sua liberdade, com fulcro no 

artigo 313, inciso III, do CPP, sem prejuízo da configuração do crime 

previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06. 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e a 

Defesa.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 21 de junho de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011075-24.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEMES DE TOLEDO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Requerida, por meio do seu Procurador, para querendo, 

embargar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO 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 20/08/2018, 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: 1001647-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER SANTOS OJEDA (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 20/08/2018, 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: 1001650-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEGEVALDO MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/08/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEGEVALDO MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/08/2018, às 15h30min, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001222-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO SATURNINO MAGALHAES (REQUERIDO)

 

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 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAINE FRANCIELE DUARTE DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (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 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. B. NAITZEL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 02/08/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SILVANA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 02/08/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO GABRIEL DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO PORRETTI (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 06/08/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000797-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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CORREA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON BEZERRA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de citado, o Executado não comprovou nos autos a 

satisfação voluntária do débito. Intimo a Parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012282-24.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS DIAS PUDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ANTUNES 08706768814 (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu em cartório o prazo de 15, sem que a Parte 

Executada (revel) se manifestasse nos autos. INTIMO a Parte Exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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: 1001582-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SANTANA FERREIRA (REQUERENTE)

ELIZETE PEREIRA DA SILVA SANTANA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 13812186. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001633-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exequente (CPC de 2015, art. 520, I). 

Intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, satisfazer a 

obrigação constante do título (CPC de 2015, art. 815 e ss.), sob pena de 

bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela 

específica objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95). 

Providencie-se o apensamento destes autos ao Processo nº 

1001360-09.2017.811.0055 . Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CAZZUNI DEFANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BREGINSKI (REQUERIDO)

EDSON JOSE BREGINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se o despacho do Id 11840727. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENERGIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos, observando o quantum devido a cada uma das partes. 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, 28 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho 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. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 
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especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 13906648 

. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito nas 

contas indicadas na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos 

reclamados para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme 

preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, 

tendo em vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante 

da natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. 

Não obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 28 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001399-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA OSTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (ID 

13136542), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do ID 13921690. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta indicada pela profissional 

responsável pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro 

servidor que atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá 

providenciar imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este 

Juízo. Caso não haja servidor disponível para a providência, o valor 

deverá ser levantado diretamente em favor da empresa fornecedora do 

medicamento. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir 

o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a 

nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Deixo de determinar a 

intimação dos reclamados para manifestação sobre o pedido de 

levantamento, conforme preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em vista a necessidade premente 

de liberação dos valores, diante da natureza da medida a ser efetivada, 

que reclama extrema urgência. Não obstante, determino a intimação das 

partes a respeito da presente decisão, para eventual manifestação pelo 

prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra, 29 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRUNO MARTINS LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por dano moral postulando em sede de medida 

de urgência que seja determinada a suspensão dos descontos do 

empréstimo descrito na inicial, alegando que não pactuou nenhuma 

negociação com a reclamada referente a este empréstimo. Decido. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a analise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido desconto das parcelas do empréstimo descrito na inicial na 

folha de pagamento do benefício da autora. São verossímeis as alegações 

do reclamante, no sentido de que não assumiu a obrigação em tela, uma 

vez que, da análise dos extratos da conta bancária na qual é creditado 

seu salário, efetivamente não foram creditados os valores que teriam 

supostamente sido tomados pelo reclamante da instituição financeira 

reclamada. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que os 

descontos das parcelas, que são em valor considerável, podem 

comprometer inclusive a sobrevivência do reclamante, daí resultando, com 

grande probabilidade, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência 

antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao 

final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Levando em consideração o 

grande número de empréstimos fraudulentos efetivados pelas empresas 

fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das 

vezes decorrente de falhas em seus sistemas operacionais ou da 

utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros de 

má-fé, soa verossímil a alegação da reclamante, aliado ao fato de que não 

seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, devendo a 

prova da existência da negociação e da pendência do débito, se for o 

caso, ser produzida pelo reclamado. Outrossim, se no julgamento do 

pedido ficar constatada a existência e validade da negociação bem como 

a pendência do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser 

revogada. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Por fim, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar que o reclamado se abstenha de efetuar descontos na conta 

bancária do reclamante, referentes ao empréstimo informado na inicial. 

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. 

Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para comparecimento ao ato, 

facultando-se a representação por advogado e consignando que, caso 

não haja composição, será designada audiência de instrução e julgamento, 

ocasião na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; 

caso não haja interesse das partes na produção de provas em audiência, 

deverá a reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de 

apresentar contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. 

Intime-se o reclamante, consignando no mandado 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 nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpram-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ARAUJO GALHARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

 

Certificoa tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000786-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1000786-49.2018.8.11.0055 Reclamante: JOSE SERAFIM DE 

ALMEIDA Reclamado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA PROJETO DE 

SENTENÇA RELATÓRIO: Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

COBRANÇA com a finalidade de receber férias dobradas, alegando que a 

administração pública não lhe concedeu o direito de gozá-las em período 

próprio. Afirma que sempre teve as suas férias concedidas após o 

decurso de 12 (doze) meses depois de completado o período aquisitivo, 

visto que a administração pública municipal não lhe concedeu o direito de 

gozá-las no período legal, devendo portanto as respectivas remunerações 

serem pagas em dobro. Requer assim seja DECLARADO o direito do 

requerente à percepção das férias pleiteadas, cujas datas iniciais de gozo 

foram em 01/12/2014, 01/12/2015, 01/12/2016, 01/09/2017 e 01/10/2017, 

com a incidência da dobra prevista no §4º do artigo 71 da LC nº 06/94 e, 

por conseqüência, se veja condenado o Município requerido, cuja 

COBRANÇA, seja o efetivo pagamento das férias em dobro ao requerente. 

A parte reclamada em sua defesa requer preliminarmente que seja 

REVOGADO o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à 

parte autora, uma vez, por ser medida de direito, e com o intuito de não 

banalizar o instituto, haja vista que o impugnado não necessita dos 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo prazo para que o mesmo 

emende a inicial juntado aos autos os comprovantes de pagamento das 

custas iniciais. Entendo pelo não acolhimento da preliminar arguida visto 

que não é na sentença o momento próprio para o juiz manifestar acerca 

de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados 

Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei. Assim, 

somente na hipótese de interposição de recurso inominado, ter-se-á, se 

for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e abre-se a 

possibilidade de incidência da Lei 1060/50. No mérito afirma que o 

requerente foi designado para exercer a gestão da UPSPA como gestor 

da UPSPA e como Coordenador do PROCON sendo o responsável pela 

organização de férias dos servidores lotados. Aduz ainda que a 

organização das férias entre os períodos aquisitivos de 2014 a 2017 

estava no encargo do próprio servidor José Serafim de Almeida. Sendo 

assim, deveria ele próprio ter organizado de forma a não lhe causar 

prejuízo ou ao erário ante a excepcional possibilidade de pagamento de 

férias em dobro diante do escoamento do período de gozo. Requerendo 

deste modo a improcedência da ação. No mais, dispensado relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com provas 

documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador. 

Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, inexistindo 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Pretende o requerente o pagamento em 

dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de 06/07/2012 a 

05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 

06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017, sob o argumento de 

que o requerido deixou de conceder-lhe tal benesse dentro do prazo legal 

previsto na lei complementar que rege os servidores públicos desta 

municipalidade. A Lei Complementar Municipal nº 06/1994, em seu artigo 

71, regula a concessão de férias aos servidores municipais, 

estabelecendo que estes farão jus há 30 (trinta) dias consecutivos de 

férias, nos 12 (doze) meses subsequentes ao período aquisitivo, bem 

assim que sua concessão dar-se-á por ato do chefe do executivo ou da 

autoridade a quem for delegada a competência para tanto, conforme 

demonstra-se a seguir: Art. 71. O Servidor fará jus, anualmente, a 30 

(trinta) dias consecutivos de férias, que serão concedidas por ato do 

Prefeito Municipal, ou da autoridade a quem for delegada competência, em 

um só período, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o 

servidor tiver adquirido o direito, cujo valor deverá ser pago até o máximo 

de 02 (dois) dias antes do início do respectivo período, sendo que o 

empregado dará quitação do pagamento, com a indicação no documento 

do início e término do período de férias. Sob este aspecto, extrai-se dos 

documentos encartados ao feito, notadamente os comprovantes de 

rendimentos encartados (cf. ID 12358120, 12358141, 12358151, 

12358239, 12358297), que o autor somente gozou as férias referentes 

aos períodos aquisitivos mencionados após o transcurso dos 12 (doze) 

meses subsequentes à data em que adquiriu o direito. Sustenta o 

requerido que tal fato somente ocorreu em decorrência da inércia do 

autor, que era quem deveria ter organizado dentro do período concessivo 

as suas próprias férias de forma a não lhe causar prejuízo ou ao erário 

ante a excepcional possibilidade de pagamento de férias em dobro diante 

do escoamento do período de gozo. Entretanto, as alegações defensivas 

não merecem prosperar, isso, pois, o gozo das férias refere-se a um 

direito do trabalhador e um dever do empregador, no caso, o município, 

competindo a este controlar/organizar o período em que cada servidor 

deverá usufruir suas férias, mediante análise de conveniência e 

oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos 

aos administrados. Nessa mesma senda, ressalto que a LCM nº 06/1994, 

em nenhum de seus dispositivos vincula a concessão de férias à 

formulação de requerimento administrativo pelo servidor, não sendo 

razoável que a administração pública interprete a lei de forma prejudicial 

aos seus servidores, imputando-lhes ônus do qual é a responsável legal. 

Igualmente, anoto, que o período de férias (seja ele integral ou 

desmembrado) deve, necessariamente, integrar a escala anual de férias 

da administração pública, previamente elaborada pelo prefeito municipal ou 

a autoridade a quem tenha sido delegada essa atribuição, com o propósito 

de evitar prejuízos ao bom funcionamento da máquina pública. 

Considerando que o demandado deixou de conceder as férias no lapso 

legal, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 71, §4º, da 

Lei Complementar nº 06/1994 , qual seja, o pagamento em dobro da 

remuneração devida no período de gozo. Acerca do tema, dispõe o artigo 

74, §1º, da LCM nº 06/1994, que o 1/3 de férias será devido ao servidor, 

independentemente de qualquer espécie de requerimento, quando da 

ocasião do gozo das férias, sendo calculado sobre a remuneração devida 

no período e, ainda, reafirmando esse direito, o artigo 190 da mesma lex, 

preconiza, in litteris: Art. 74 – É facultado ao servidor, converter 1/3(um 

terço) das férias em abono pecuniário, desde que o requeira com pelo 

menos 30(trinta) dias de antecedência. § 1º - Independente de solicitação, 

será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um 

terço) da remuneração correspondente ao período de férias. Desta feita, 

demonstrado que a administração não concedeu o gozo das férias ao 

autor dentro do prazo legal, bem assim diante da existência de previsão 

expressa para o pagamento em dobro em situações como a retratada nos 

autos, a procedência parcial do pedido inicial é medida que ora se impõe. 

3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o fim CONDENAR a 

parte reclamada MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ao pagamento em 

dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de 06/07/2012 a 

05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 

06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos 

das verbas ora cobradas e acrescidas de juros de mora à razão de 6% 

ao ano, a contar da citação, na forma do disposto no art. 1º-F, da Lei n° 

9.494/97, incidentes tais encargos até a data do efetivo cumprimento da 

obrigação e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e honorários, 
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conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 27 de junho de 2018. KARLA 

PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da 

fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 

12.153/2009, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000274-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CASAGRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1000274-03.2017.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: AILTON 

CASAGRANDE Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA Em miúdos, 

o promovente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da r. sentença, 

alegando erro material da sentença embargada aduzindo que a sentença 

trata de ação de obrigação de fornecimento de procedimento cirúrgico de 

urgência, mas que, a demanda em apreço versava sobre a necessidade 

de reparação financeira em virtude da parte autora ter sido submetida a 

tratamento cirúrgico em clínica particular por não ter recebido o 

atendimento necessário pela rede pública de saúde, como não ter 

suportado a esperar o cumprimento da ordem liminarmente proferida. É o 

relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos 

embargos de declaração, imprescindível a presença de uma das causas 

descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. Da análise do processado, verifico que assiste 

razão ao embargante, isso porque de fato o projeto de sentença versou 

sobre tema diverso da pretensão autoral, razão pela qual acolho os 

embargos de sentença para o fim de anular a sentença de ID 11144817 e 

passar a decidir o mérito da demanda que passará a ter o seguinte teor: 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata a demanda de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, promovida por 

AILTON CASAGRANDE em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. Afirma o autor em sua inicial que é 

portador de Estenose de Uretra Posterior Pós- Prostatectomia Radical e 

Incontinência Urinaria Esfincteriana e que em decorrência das patologias 

apresentadas constatou-se que seria necessário a realização de 

Procedimento Cirúrgico de Implante de Esfíncter Artificial, MAS 800, como 

forma de viabilizar o tratamento de sua patologia. Afirma que a parte 

autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, cujo Código nº 205408, a qual 

tramitou perante a Quarta Vara Cível desta Comarca, sendo que esta se 

encontra em fase recursal, já que o mérito fora julgado procedente e 

submetido ao reexame necessário, ação esta que solicitou o Procedimento 

Cirúrgico de Implante de Esfíncter Artificial, MAS 800. Continua aduzindo 

que foi averiguado que antes da realização do procedimento cirúrgico 

requerido, seria necessário realizar intervenções preparatórias de 

Dilatação Uretral, os quais foram adquiridos através de bloqueios judiciais 

realizados nos autos de código nº 205408 (Ação de Obrigação de Fazer) 

e código de nº 220209 (Ação de Execução Provisória de Sentença) e que, 

após a realização das intervenções preparatórias foi efetuado o bloqueio 

judicial dos cofres públicos para que o Requerente fosse submetido ao 

procedimento cirúrgico de Implante de Esfíncter Artificial, MAS 800. 

Continua relatando que a parte autora realizou o procedimento no dia 

15/03/17, porém, que 11 (onze) dias após a realização da cirurgia 

apresentou evolução de seu quadro clínico com infecção e abertura da 

incisão abdominal com exposição do esfíncter e saída de secreção 

ocasionando a piora da infecção apresentada com a existência de uma 

FISTÚLA URINÁRIA, sendo-lhe indicado procedimento cirúrgico reparador 

em caráter de urgência. Por esta razão relata que no dia 30/03/17, os 

familiares da parte autora solicitaram nos autos o bloqueio judicial da 

importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para que fosse realizado 

com EXTREMA URGENCIA, limpezas dentro da ferida exposta, bem como o 

tratamento de ANTIBIOTICOTERAPIA para evitar a perda do Esfíncter 

Artificial que havia sido implantado, procedimentos que foram devidamente 

regulados no Sistema Único de Saúde (SUS). Neste passo aduz que no 

dia 31/03/17, o Douto Juízo mencionado determinou a intimação dos 

Requeridos para fornecerem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas os 

tratamentos solicitados pela parte autora, bem como, que o Requerente 

juntasse aos autos outros orçamentos do procedimento, sob pena de 

indeferimento. Porém, que no mesmo dia em que se proferiu a decisão foi 

constatado através do procedimento de CISTOSCOPIA que a parte autora 

já não podia aguardar pelo fornecimento do procedimento vindicado, tendo 

em vista que houve a EXTRUSÃO DO ESFINCTER PARA A SUA URETRA, o 

que demandava ação médica imediata, visto que indicava risco de SEPSE 

IMINENTE e que, desta forma, o Requerente não teve alternativa, senão 

anuir a realização do procedimento cirúrgico mencionado, a fim de evitar 

prejuízos maiores aos já sofridos, consignando, igualmente que, apesar de 

intimados, os requeridos permaneceram inertes, deixando de cumprir seu 

dever constitucional de prestar assistência à saúde e submetendo o 

paciente à desmedido risco. Assim, considerando a hipossuficiência da 

parte autora, bem como a dívida de R$ 40.00,00 (quarenta mil reais) 

contraída, foi solicitado nos autos de código nº 220209 o Reembolso da 

importância das despesas hospitalares, no entanto, o pedido foi indeferido 

sob argumento de que não seria possível bloqueio judicial em virtude da 

parte já ter sido submetida ao tratamento e que, apesar de sanado o 

problema de saúde que assolava o Requerente, a dívida da operação que 

salvou a vida do demandante permaneceu, sem, entretanto, que os 

requeridos a adimplissem. Conclui afirmando que o procedimento cirúrgico 

discutido em tela é de responsabilidade dos requeridos, ao passo que a 

cirurgia realizou-se por iniciativa privada tão somente em decorrência da 

omissão em agir por parte dos demandados, ensejo pelo qual se colige 

perdurar a obrigação, bem como serem os demandados os responsáveis 

pelo adimplemento do montante necessário para a quitação do 

procedimento cirúrgico junto ao Hospital e Maternidade Clinica da Criança 

desta cidade. Requer por fim que os requeridos sejam condenados ao 

adimplemento dos valores referentes aos tratamentos, bem como 

procedimento cirúrgico realizado, ao qual perfaz atualmente dívida de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) e do montante de R$ 16.000,00 a título de 

danos morais. O promovido MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em sua 

defesa afirma que o autor optou por realizar novo procedimento cirúrgico 

sem que houve tempo hábil para o requerido fornecesse tal procedimento 

e que a Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado de 

Mato Grosso, nessa data, sequer sabia que o mesmo havia ajuizado ação 

judicial e assim como todos os outros inúmeros casos idênticos ao caso 

estava aguardando vaga. Portanto, conclui que o Município de Tangará da 

Serra não pode ser condenado a restituir valores que não deu causa, 

visto que, se o requerente aguardasse, o seu procedimento cirúrgico seria 

realizado da forma mais célere possível e assim não precisaria ter 

despendido o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e que, por se 

tratar de uma opção do autor em um hospital particular, não tendo ocorrido 

por inércia do Município de Tangará da Serra, requer a improcedência da 

presente ação. O promovido ESTADO DE MATO GROSSO de igual modo 

refuta as alegações autorais e requer a improcedência da ação. O feito 

oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, 

porque a demanda não exige a produção de provas, considerando que a 

matéria versada é unicamente de direito. A priori cumpre ressaltar que é 

dever da União, dos Estados e dos Municípios realizarem todos os 

procedimentos necessários, dentro das suas competências, ao benefício 

da saúde de seus cidadãos, tendo como matriz a Constituição Federal e 

regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição Federal 

em seus artigos 196 e seguintes deixa claro que a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 
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sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, ‘verbis’: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles como o faz nestes autos. No tocante ao pedido formulado pela parte 

reclamante verifico que de fato o promovente necessitou do Procedimento 

Cirúrgico de Implante de Esfíncter Artificial, MAS 800 e que para realização 

de referido propôs a Ação de Obrigação de Fazer, cujo Código nº 205408, 

a qual tramitou perante a Quarta Vara Cível desta Comarca, procedimento 

este realizado após o bloqueio de valores das contas públicas. Ainda, 

resta demonstrado que em virtude da gravidade do seu quadro clínico e 

das intercorrências hospitalares e clínicas provenientes da cirurgia 

deferida, necessitou o requerente de outros procedimentos, considerados 

de urgência e que foram liminarmente deferidos pelo D. Juízo da Quarta 

Vara Cível desta Comarca. Não obstante, importante destacar que apesar 

do deferimento do procedimento de limpezas dentro da ferida exposta, 

bem como o tratamento de ANTIBIOTICOTERAPIA para evitar a perda do 

Esfíncter Artificial que havia sido implantado no autor, este não pode 

aguardar o cumprimento por parte dos órgãos públicos demandados, 

tampouco o bloqueio judicial de valores, fazendo com que autorizasse, de 

forma particular a realização do procedimento urgente e primordial ao 

sucesso da cirurgia anteriormente realizada. Destaco que os 

procedimentos, inclusive o que fora autorizado de forma particular e que 

se requer o pagamento nesta demanda estavam sendo deferidos pelo 

juízo da Quarta Vara Cível desta Comarca, entendendo assim que há 

verossimilhança no alegado pelo autor de que era exímio o tempo de 

espera diante da gravidade da situação o que o fez autorizar o 

procedimento particular. Assim, excepcionalmente, entendo que no caso 

em tela deve haver o pagamento e adimplemento do montante necessário 

para a quitação do procedimento cirúrgico realizado pelo autor junto ao 

Hospital e Maternidade Clinica da Criança na monta de R$ 40.000,00 por 

parte dos entes demandados. A jurisprudência é neste sentido: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SUS. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS REALIZADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

ESTATAIS. A Constituição Federal atribui competência comum à União, aos 

Estados e Distrito Federal e aos Municípios, para "cuidar da saúde e 

assistência pública" (art. 23, II). Por sua vez, o art. 196 afirma que a saúde 

é direito de todos e dever do Estado. Desses dispositivos constitucionais 

resulta a responsabilidade solidária dos entes federais na promoção da 

saúde. Precedentes.O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República. O Poder Público, qualquer que seja 

a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa 

brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde.Na falta 

de disponibilidade do tratamento de que necessita o paciente por parte da 

prestadoras de serviço público, não pode a iniciativa privada negar o 

atendimento, sob pena de conduta criminosa. No caso dos autos, seja pelo 

ângulo do dever estatal de garantir a saúde a todos os cidadãos, seja pelo 

fato de haver uma violação do disposto no art. 24 da Lei n.º 8.080/90, na 

medida em que a conduta do Poder Público impinge à iniciativa privada o 

dever de prestar um atendimento pelo SUS, sem o devido repasse 

financeiro, há de se manter a sentença recorrida como forma de se 

prestigiar os ditames constitucionais relativos à saúde pública. 

Prequestionamento delineado pelo exame das disposições legais 

pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes do STJ e do STF. 

(Processo AC 1507 SC 2004.72.10.001507-4 Orgão Julgador TERCEIRA 

TURMA Publicação D.E. 21/03/2007 Julgamento 27 de Fevereiro de 2007 

Relator VÂNIA HACK DE ALMEIDA). No que tange à responsabilidade civil 

e ao dever de indenizar, dispõe o art. 927 do CC/02: "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." Em face do contido neste p. 

único, Rui Stoco leciona: "Considerando que o ato ilícito, no âmbito civil, 

traduz-se em comportamento antijurídico e culpável, a regra é da 

responsabilidade subjetiva (...). Contudo, o parágrafo único trouxe 

acréscimo antes inexistente (...). Como se verifica, mantém-se o princípio 

da responsabilidade com fundamento na culpa (teoria da culpa), mas 

abre-se a exceção pra admitir a responsabilidade independente de culpa 

"nos casos especificados em lei". (...) Era escusado ao legislador repetir o 

óbvio, pois nosso ordenamento jurídico abriga inúmeras leis anteriores ao 

novo Código Civil, que adotam a teoria da responsabilidade objetiva, com, 

por exemplo, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e 

direito privado, prestadoras de serviços públicos, estabelecida na 

Constituição Federal (art. 37, § 6º)."(Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª 

ed., Revista dos Tribunais, p. 164) Sobre a responsabilidade das pessoas 

jurídicas de direito público, dispõe o art. 37, § 6º, da CR/88, que: "Art. 37. 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: § 6ºº - As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa." No que tange à responsabilidade do Estado e 

Município, conclui-se inicialmente que sempre responderá objetivamente 

(sem a necessidade de aferição de culpa) por atos praticados por seus 

agentes que causem danos a terceiros. Todavia, quando a 

responsabilidade é sustentada ao fundamento de que houve omissão, há 

reiterada doutrina e jurisprudência no sentido de que não se aplica a 

responsabilidade objetiva, mas a teoria da culpa administrativa (Teoria da 

Faute du Service Publique - falta de serviço público), devendo-se 

averiguar a presença da conduta omissiva culposa (se inexistiu o serviço 

que deveria ter sido prestado ou houve mau funcionamento ou má 

prestação), do dano e do nexo de causalidade entre a conduta antijurídica 

e o dano. Sobre a Teoria da Faute du Service, corroborando a ideia de que 

é necessária a aferição da culpa do Estado quando se tratar de 

responsabilidade por conduta omissiva sua, atente-se para a lição de Hely 

Lopes Meirelles e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente: 

"Segundo a teoria da faute du service, a responsabilidade civil pela 

omissão do Estado é subjetiva, ou seja, exige uma culpa especial da 

Administração, razão pela qual também é conhecida como teoria da culpa 

administrativa. "(Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., Malheiros, p. 615) 

"A falta do serviço podia consumar-se de três maneiras: a inexistência do 

serviço, o mau funcionamento do serviço ou o retardamento do serviço. 

Em qualquer dessas formas, a falta do serviço implicava o reconhecimento 

da existência da culpa, ainda que atribuída ao serviço da Administração. 

Por esse motivo, para que o lesado pudesse exercer seu direito à 

reparação dos prejuízos, que era necessário que comprovasse o fato 

danoso se originava do mau funcionamento do serviço e que, em 

consequência, teria o Estado atuado culposamente. Cabia-lhe, ainda, o 

ônus de provar o elemento culpa."(Manual de Direito Administrativo, 23ª 

ed., Lumen Juris, p. 596) "In casu", imperioso assinalar que apesar do não 

adimplemento da conta hospitalar, ou ainda, da não disponibilização da 

cirurgia de forma instantânea, tal fato não gerou ao promovente danos na 
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esfera moral, pois este realizou, ainda que de forma particular, o 

procedimento necessário para seu restabelecimento, razão pela qual 

entendo pela improcedência dos danos morais pleiteados. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, para CONDENAR os promovidos a efetuarem o 

pagamento da conta hospitalar em nome do autor junto empresa HOSPITAL 

E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANÇA de Tangará da Serra – MT no valor 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente ao tratamento com 

ANTIBIOTICOTERAPIA e a intervenção cirúrgica de RETIRADA DE 

ESFÍNCTER ARTIFICIAL. Julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS 

MORAIS. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto 

de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 20 

de junho de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c 

Lei nº 12.153/2009, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado 

por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 31150 Nr: 4597-59.2003.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado através deste para devolver o processo de Código: 

31150 Número Único: 4597-59.2003.811.0055 Execução de Título Judicial 

> Processo de Execução -> PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO no prazo 

de 24hrs para a secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 227509 Nr: 16276-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DARCIOMAR PAULO PERIN, CLEITON RIBEIRO GRUPP, 

VAGNER ANTUNES GONÇALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN HENRIQUE NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo os querelantes por meio de seu advogado acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 27 de Julho de 2018 às 14h30min 

conforme fls.38.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. B. NAITZEL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 Tangará da Serra - MT, 29 de 

junho de 2018. Senhor(a) ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 

GRUPO ISDRA – NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL RUA DOS 

ANDRADAS, 1001, 4º ANDAR, CENTRO, PORTO ALEGRE/RS - 90.020-007 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos abaixo identificados, tem 

por finalidade a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

PARTE PROMOVIDA, por todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para 

responder, caso queira, a ação, bem como comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 02/08/2018, às 14:00 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000446-08.2018.8.11.0055 VALOR DA CAUSA: R$ 15.234,03 ESPÉCIE: 

Procedimento do Juizado Especial Cível « Procedimento de Conhecimento « 

Processo de Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

PARTE(S) PROMOVENTE(S): ADRIANO DE SOUZA FERREIRA PARTE(S) 

PROMOVIDA(S): R. M. B. NAITZEL EIRELI – EPP e ISDRALIT INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). O promovido no caso de audiência de 

instrução e julgamento deverá oferecer contestação, escrita ou oral, 

sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais; Este processo tramita através do sistema 

computacional E-CNJ (PJe). Para se cadastrar neste sistema compareça 

na sede deste juízo. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, 

PENDRIVE, etc.) em arquivos com no máximo 2MB cada. Atenciosamente, 

LUCIANA TOGNON GESTORA JUDICIÁRIA PORTARIA 318/2008/DF Sede 

do juizado e Informações: Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 

1220N Bairro: Jardim Mirante Cidade: Tangará da Serra-MT Cep:78300000 

Fone: (65) 3339-2700.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SILVANA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

ITINERANTE (CPC, ART. 204) CITAÇÃO/INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – URGENTE 

DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - 

MT DEPRECADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ITAJAÍ/SC DADOS DE 

ORIGEM Nº DO PROCESSO: 1000209-71.2018.8.11.0055 ESPÉCIE: 

Procedimento do Juizado Especial Cível « Procedimento de Conhecimento « 

Processo de Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

PARTE(S) PROMOVENTE(S): JOELMA SILVANA DE ANDRADE, 

BRASILEIRA, INSCRITA NO CPF SOB O N. 537.547.001-20, ENDEREÇO: 

RUA 170-A, 293-N, PARQUE TARUMÃ, TANGARÁ DA SERRA – MT. 

PARTE(S) PROMOVIDO(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LORENZETTI LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA 

NO CNPJ SOB O N. 01.327.410/0002-95, ESTABELECIDA À RUA CELSO 

ROSA LIMA, 930-N, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA/MT; PORTO 

DESIGN IMPORTADORA LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, 

INSCRITA NO CNPJ SOB O N. 87.090.486/0001-84, ESTABELECIDA À 

RODOVIA BR-101, 15000, DO KM 124,000 AO KM 127,998 - LADO PAR, 

CANHANDUBA, ITAJAÍ/SC - 88313-000. DADOS PARA O CUMPRIMENTO 

FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida 

PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA – NA PESSOA DE SEU 
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REPRESENTANTE LEGAL, por todo o conteúdo da(o) petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta Deprecata, bem 

como para comparecer na audiência de TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, 

designada para o dia 02 de agosto de 2018, às 13h30min, na sede do juízo 

abaixo informado, consignando ainda, que o não comparecimento à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, da Lei 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial, e 

será proferida pelo juiz togado sentença (art. 23, Lei 9.099/95). Tangará 

da Serra - MT, 29 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

CERTIFICO ser autêntica a assinatura supra, do MM. Juiz de Direito desta 

Vara, Dr. Angelo Judai Junior. Luciana Tognon Gestora Judiciária Sede do 

juízo deprecante e Informações: Av. Presidente Tancredo de Almeida 

Neves, Nº 1220-N Bairro: Jardim Mirante Cidade: Tangará da Serra-MT 

Cep:78300-000 Fone: (65) 3339-2700.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001170-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELICIANO DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

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 
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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 13760324. 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, 27 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VLADEMIR APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a 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. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de concessão da tutela antecipada, bem como que, sendo a 

tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria 

ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos 

requisitos para concessão da tutela de urgência. O pedido inicial está 

baseado no adimplemento de débitos anteriores ao cancelamento de uma 

linha telefônica desde 2014. Porém, o reclamante não junta nenhum 

comprovante desses pagamentos. Nos termos da lei civil (art. 320 do 

Código Civil), a prova do pagamento se dá por meio do competente recibo; 

ou, no caso, da fatura com a respectiva chancela bancária. Ao contrário 

do que sustenta o reclamante, não é cabível na espécie a inversão do 

ônus da prova, porque não estão preenchidos todos os requisitos 

previstos no art. 6º, VIII, do CDC, já que, ausente a prova de pagamento, 

não há verossimilhança das alegações. Assim, neste caso concreto e ao 

menos nesta fase procedimental, a prova compete ao reclamante e não ao 

reclamado, não havendo que se falar, ao menos por ora, na pretendida 

inversão probatória. O decurso do tempo não é fundamento suficiente 

para que se exima o interessado em demonstrar o pagamento efetuado, 

até mesmo porque não demonstra que sequer tenha tentado buscar a 

mencionada comprovação junto à empresa reclamada. Com estas razões, 

ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de 

urgência. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 29 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000969-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (Id 

12709606), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do Id 13907442. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados na conta indicada na referida 

petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota 

fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Deixo de determinar a 

intimação dos reclamados para manifestação sobre o pedido de 

levantamento, conforme preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em vista a necessidade premente 

de liberação dos valores, diante da natureza da medida a ser efetivada, 

que reclama extrema urgência. Não obstante, determino a intimação das 

partes a respeito da presente decisão, para eventual manifestação pelo 

prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra, 29 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010769-55.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA JOSE DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Feito em ordem. Passo diretamente à análise do mérito da 

pretensão. Necessário salientar que, em feitos que tramitam perante o 

Juizado Especial, vigoram as mesmas regras previstas no CPC no tocante 

ao ônus da prova, ou seja, compete à parte interessada provar o que 

alega. O pedido objeto do presente processo está baseado no Direito 

comum, amparado pelo artigo 186 do Código Civil de 2002, verbis: Art. 186: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” Convém ressaltar, também, que a responsabilidade civil 

é uma das fontes das obrigações, importando no dever de ressarcir o 

prejuízo causado a outrem em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, 

que em sentido amplo é aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a 

obrigação de indenizar, conforme o disposto no art. 927 do Código Civil de 

2002. Dessa forma, as pretensões da reclamante estão condicionadas à 

responsabilidade subjetiva, razão pela qual passo a verificar se restaram 

configurados os elementos da responsabilidade civil, quais sejam, a 

conduta culposa, o nexo causal e o dano. Tendo em vista que a 

reclamante se desincumbiu parcialmente do ônus de comprovar suas 

alegações, a reclamação deve ser julgada parcialmente procedente. A 

reclamante alega em apertada síntese que os animais do reclamado 

estragaram integralmente o seu plantio de mandioca, estimado no valor de 

R$ 6.750,00, e seu pasto, o que a impediu de arrenda-lo para terceiros 

pelo prazo de dois anos, deixando de auferir R$ 16.290,00. Além disso, 

afirma que teve que desembolsar a quantia de R$ 1.160,00, para 

reconstrução do pasto. Por outro lado, rebate o reclamado informando que 

não há nenhuma prova dos danos alegados pela reclamante, que seus 

animais não invadiram sua propriedade e que na verdade quem cometeu 

ato ilícito passível de indenização foi a reclamante, que fechou a 

passagem que dava acesso ao rio, o único meio dele utilizar água, o que 

culminou na morte de seus peixes. No que tange ao dano material 

informando pela reclamante, da análise das provas apresentadas pelas 

partes, observa-se que o reclamado foi quem não observou os deveres 

de cuidado com seus animais, ao não impedir que estes invadissem a 

propriedade da reclamante causando danos. A prova testemunhal e 

inclusive o depoimento do reclamado foi decisivo para chegar naquela 

conclusão. A reclamante, em seu depoimento colhido durante a audiência 

de instrução foi categórica ao informar que durante um ano sofreu com as 

invasões dos animais do reclamado em sua propriedade, que culminaram 

na perda de 1.500 pés de mandioca. Tal alegação veio confirmada pela 

testemunha Milton, confinante, que informou que já ajudou a reclamante a 

tirar porcos do reclamado da propriedade dela, que as invasões duraram 

aproximadamente dois anos e que em decorrência dela a reclamante 

perdeu toda a plantação de mandioca, que estimou em 1.500 pés. A 

testemunha Antônio, embora tenha informado no seu depoimento que não 

viu a plantação de mandioca estragada, informou que foi contratado pela 

reclamante e pelo reclamado para colocar cercas divisórias para impedir 

que o gado do reclamado continuasse passando pela propriedade da 

reclamante. Ora, se o próprio reclamado contratou a testemunha para 

cercar a propriedade dos autores é porque de fato estava ocorrendo os 

problemas entre os confinantes. Por outro lado, o próprio reclamado 

confessou que teve que arrumar cercas que estavam estragadas, porque 

haviam duas vacas que estavam em sua propriedade que as 

arrebentavam. Desta forma, é fato incontroverso que os animais que 

estavam na propriedade do reclamado invadiam a propriedade da 

reclamante, causando-lhe danos. Nos termos do artigo 936 do Código Civil, 

o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, 

excetuando a lei os casos de comprovada ausência de culpa do 

reclamado ou força maior. Neste caso em concreto, ficou demonstrado 

que o prejuízo causado à reclamante decorreu da ausência de 

manutenção de cerca, que culminou na invasão de animais do reclamante 

à propriedade da reclamante, figurando neste passo, o dever de indenizar. 

Também resta comprovado o nexo de causalidade entre os danos 

ocasionados na propriedade da reclamante e a conduta culposa do 

reclamado, já que foi negligente com o cuidado com seus animais, não 

impedindo que esses invadissem a propriedade da reclamante. No que se 

refere ao valor de ressarcimento pelos danos causados, pelos 

depoimentos da autora e da testemunha Milton, entendo justa a quantia 

pleiteada na inicial no valor de R$ 6.750,00. Por outro lado, não merece 

acolhimento o pedido de dano material no importe de R$ 1.160,00, 

consistente no gasto alegado pela reclamante para reforma do pasto, uma 

vez que não há nenhum documento demonstrando referida despesa. No 

mesmo sentido, no que tange ao pedido de lucros cessantes, que alega a 

autora ter deixado de arrendar o pasto pelo prazo de 2 anos, tal pedido 

não merece procedência. Isso porque não há nenhum elemento de prova 

demonstrando o arrendamento da citada propriedade, não há contrato, 

não há prova testemunhal e não há nenhum documento indicando que a 

área era destinada a arrendamento para terceiros. A autora, nesse passo, 

não de desincumbiu do ônus que lhe competia, que era de fácil 

demonstração, incidindo neste caso a norma do art. 373, I, do CPC. Em 

casos dessa espécie, a remansosa jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELO TEMPESTIVO. 

ALEGAÇÃO DE PERDAS E DANOS COM O ROMPIMENTO DO CONTRATO 

PELO ARRENDATÁRIO. JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO VERIFICADA. 

EMBARGO DA PLANTAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO 

TODA A ÁREA OBJETO DO CONTRATO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL 

DAS BASES CONTRATUAIS. DANOS MATERIAIS (PERDAS E DANOS) E 

LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS A ESTE 

TÍTULO. O acolhimento de pretensão indenizatória por perdas e danos e 

lucros cessantes deve, necessariamente, passar pela prova, estreme de 

dúvidas, de sua ocorrência. Hipótese em que a parte autora não logrou 

êxito em demonstrar a existência de qualquer prejuízo com a prática do 

esbulho, o qual não se presume. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70067772210, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em 10/03/2016) (grifos). APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS 

AGRÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FEITO CONEXO COM AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. 

ALEGAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS UTILIZADOS EM VIRTUDE DE CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO RURAL. RESTITUIÇÃO DO MAQUINÁRIO POR FORÇA DE 

ORDEM JUDICIAL EXARADA NO CURSO DA LIDE POSSESSÓRIA CONEXA. 

AUSÊNCIA DE OPORTUNA VISTORIA PARA AVALIAR A DEPRECIAÇÃO 

DOS BENS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CONFORTA A 

PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. Ausência de prova convincente a 

amparar a pretensão de ressarcimento de danos emergentes e lucros 

cessantes, que não se presumem. Sentença de improcedência da 

demanda confirmada por seus próprios fundamentos. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70061177200, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 

29/04/2015) (grifos). Portanto, na ausência de comprovação dos lucros 

cessantes, estes devem ser julgados improcedentes.A indenização por 

dano moral deve ficar restrita àqueles casos em que efetivamente os 

atributos da personalidade, como a honra e a dignidade são drasticamente 

atingidos. Por fim, também improcede o pedido para ressarcimento dos 

danos morais. Meros dissabores e aborrecimentos não podem ser 

compensados por verba indenizatória, pois são situações corriqueiras a 

que todos os sujeitos de direito inseridos na vida em sociedade estão 

expostos. É exatamente o que se verifica no caso dos autos, pois os 

danos patrimoniais informados pela reclamant, não chegam a atingir 

drasticamente os mais relevantes atributos da personalidade já antes 

mencionados. Nesse sentido, leciona Carlos Roberto Gonçalves: “No 

tocante aos bens lesados e à configuração do dano moral, malgrado os 

autores em geral entendam que a enumeração das hipóteses, previstas na 

Constituição Federal, seja meramente exemplificativa, não deve o julgador 

afastar-se das diretrizes nela traçadas, sob pena de considerar dano 

moral pequenos incômodos e desprazeres que todos devem suportar na 

sociedade em que vivemos. (...).” (GONÇALVES, Carlos Roberto, 

Responsabilidade civil, Saraiva, São Paulo: 2003, p. 549) Do mesmo modo 

leciona Carlos Roberto Gonçalves: “Na realidade, o dano moral pressupõe 

ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas 

contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro 

contratante, trata-se, em princípio, de dissabor a que todos podem estar 

sujeitos, pela própria vida em sociedade.” (GONÇALVES, Carlos Roberto, 

Responsabilidade civil, Saraiva, São Paulo: 2003, p. 590) A Jurisprudência, 
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por seu turno, pende para essa mesma linha de pensamento: “É incabível 

dano moral quando se trata de discussão sobre validade de cláusulas 

contratuais ou mesmo inadimplemento delas ou mora no seu cumprimento. 

Não é qualquer aborrecimento comum e ordinário que induz à indenização, 

mas aquele que causa um abalo psíquico autônomo e independente do 

aborrecimento normalmente trazido pelo prejuízo material.” (TJRJ Apelação 

cível n. 8.845/98, Rel. Des. Gustavo Leite, DJE, 18 fev. 1999) “Contrato 

não cumprido pode causar indenização por perdas e danos, perda do 

sinal, multa e outros, mas jamais indenização por dano moral. O 

descumprimento do negócio, é natural, gera aborrecimentos, 

constrangimentos, o que entendo não se enquadrar no conceito de dano 

moral, que envolve a dor e o sofrimento profundo.” (TACMG Ap. 

229.590-5, 4ª Câm., j. 28.05.1997) Assim, por certo a reclamante passou 

por aborrecimentos ao ver sua plantação destruída pelos animais do 

reclamado, mas daí a uma verdadeira ofensa aos atributos da 

personalidade existe uma enorme distância. Assim, não obstante a 

reclamante tenha sentido, como normalmente qualquer pessoa o sentiria, 

certa indignação e frustração, tal fato por certo não foi capaz de atingir os 

atributos da personalidade humana de forma tão drástica que merecesse 

compensação pecuniária. Na verdade tratou-se de um fato comezinho, 

isolado, sem maiores consequências externas. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. INVASÃO DE GADO. 

DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. Prefacial de Mérito. 

Questão apreciada em apelação anterior julgada por esta Corte, que 

desconstituiu a sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição. 

Eficácia preclusiva da coisa julgada. Preliminares. Legitimidade. Matéria de 

ordem pública. Apreciação conjunta com o mérito. Mérito. Estando 

plenamente demonstrado que o gado pertencente aos réus adentrou o 

imóvel arrendado pela parte autora, destruindo sua plantação, devida a 

responsabilização dos donos dos animais pela perda da safra. Art. 936 do 

Código Civil. Ausência de prova de que animais pertencentes a outras 

pessoas também houvessem invadido a área; e/ou de responsabilidade do 

arrendador ou dos autores pela construção ou manutenção das cercas 

divisórias. Dano moral. Inocorrência. Ausente demonstração de que a 

conduta dos réus gerou lesão que extrapolou a seara do direito 

patrimonial. Sentença mantida. PRELIMINARES AFASTADAS. PREFACIAL 

DE MÉRITO NÃO CONHECIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação 

Cível Nº 70075083865, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 07/06/2018) (grifos) 

PELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL E MORAL. INVASÃO DE LAVOURA POR GADO DE 

PROPRIEDADE DE LINDEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de recurso de apelação 

interposto contra sentença de procedência de ação de indenização por 

danos material e moral decorrentes de fato de animal. Consoante a 

exordial, pretende a parte autora ser ressarcida pelo dano moral e pelos 

prejuízos materiais sofridos com a perda de sua lavoura de fumo e 

hortaliças que foi invadida pelo gado de propriedade da parte ré, lindeira 

às terras arrendadas pelos demandantes. CERCEAMENTO DE DEFESA - 

Restou preclusa a discussão acerca do indeferimento de vistoria judicial 

no local ante a inércia da parte apelante de interpor o recurso adequado 

contra a decisão de indeferimento do pedido de produção da prova. Ainda 

que assim não fosse, a prova não é necessária para o julgamento da 

ação. DEVER DE INDENIZAR - Demonstrada a responsabilidade da parte 

apelante pelos danos causados à produção de fumo e hortaliças dos 

apelados, no caso, não se mostra possível a condenação em danos 

presumidos, nem tampouco arbitramento judicial com base em critério de 

suficiência. Quanto ao dano moral, não há nos autos elementos indicativos 

de que a perda do plantio tenha causado maiores transtornos à parte 

autora, não ultrapassando a condição de mero aborrecimento ou dissabor. 

Não obstante tenham sido reconhecidos os prejuízos à produção agrícola 

causados pelas invasões dos animais do réu na propriedade dos autores, 

tal situação, por si só, não é e não foi capaz de agredir a esfera moral dos 

demandantes, não lhe causando consequências capazes de caracterizar 

o dever de indenizar. Ação julgada improcedente com inversão da 

sucumbência. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70071428379, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 20/07/2017) Portanto, não 

há que se falar em reparação de dano moral, pois a simples destruição de 

plantação não causa, por si só, abalo à personalidade ou à honra. No que 

se refere ao pedido contraposto, de indenização por dano material, 

entendo que também merece procedência. Isso porque, demonstrado 

restou nos autos que após as partes terem efetuado o conserto das 

cercas para que os animais do reclamado não invadissem a propriedade 

da reclamante, esta, sem motivo aparente, efetuou o trancamento da 

passagem que dava acesso à única fonte de água para a propriedade do 

reclamado, vindo a ocasionar a morte de seus peixes. Com efeito, relatou 

o reclamado que o corredor que dava acesso ao rio, que passa pela 

propriedade da reclamante, sempre foi aberto e que nunca teve problemas 

com os proprietários anteriores, já que o citado corredor é o único meio de 

trazer água para a sua propriedade. Relatou que em razão do trancamento 

da passagem, todos os peixes que havia colocado em sua represa vieram 

a morrer. A reclamada, em audiência, informou que de fato existia essa 

passagem que dava acesso ao rio e que a fechou em decorrência dos 

prejuízos que sofreu, mas que o reclamado não possuía peixes. Ocorre 

que, além das notas ficais juntadas aos autos no ID 6323843, todas as 

testemunhas ouvidas foram categóricas em afirmar que o reclamado 

possuía peixes em sua propriedade e que a propriedade do reclamado 

ficou sem acesso à agua após o fechamento do acesso. Embora, as 

testemunhas Antônio e Milton tenham informado que ambas as partes 

fecharam a passagem de água, não é crível que tenha o reclamado (que 

possuía represa com peixes, sendo a água elemento essencial para 

manutenção da sua propriedade) determinado o fechamento da sua única 

fonte de água. O nexo causal restou demonstrado por meio do cotejo 

entre a nota juntada no ID 6326784 e o depoimento do reclamado que 

informou que o fechamento da passagem ocorreu em setembro de 2014. 

A relação de causa e efeito é de simples conclusão. A testemunha Milton 

informou que o reclamado possuía peixes e todas as testemunhas 

informaram que a única fonte de água da propriedade do reclamado é o rio 

que passa pela propriedade da reclamante. Se a passagem foi trancada, 

conforme relatado por todos nos autos e se o rio era a única fonte de 

água, conforme informado pelas testemunhas, crível a alegação do 

reclamando de que os peixes morreram em decorrência do bloqueio da 

passagem promovida pela reclamante. Assim, embora a testemunha Milton 

afirme que o reclamado nunca utilizou água do rio, ele mesmo informou 

que o corredor dava acesso para passagem de carro, o que soa 

compatível com as alegações do reclamado no sentido de que carregava a 

água até a sua propriedade por meio de um caminhão. Portanto, restou 

comprovado o dano causado pela reclamante, o nexo de causalidade e a 

culpa da reclamante, que bloqueou a passagem de água, ocasionando o 

prejuízo indicado na nota fiscal. Patente, pois, o dever de indenizar. Por 

outro lado, da mesma forma, o pedido contraposto de ressarcimento por 

danos morais formulado pelo reclamado também não comporta 

acolhimento. A indenização por dano moral deve ficar restrita àqueles 

casos em que efetivamente os atributos da personalidade, como a honra e 

a dignidade são drasticamente atingidos. Meros dissabores e 

aborrecimentos não podem ser compensados por verba indenizatória, pois 

são situações corriqueiras a que todos os sujeitos de direito inseridos na 

vida em sociedade estão expostos. É exatamente o que se verifica no 

caso dos autos, pois os danos patrimoniais informados pelo reclamado, 

não chegam a atingir drasticamente os mais relevantes atributos da 

personalidade já antes mencionados. Nesse sentido, leciona Carlos 

Roberto Gonçalves: “No tocante aos bens lesados e à configuração do 

dano moral, malgrado os autores em geral entendam que a enumeração 

das hipóteses, previstas na Constituição Federal, seja meramente 

exemplificativa, não deve o julgador afastar-se das diretrizes nela 

traçadas, sob pena de considerar dano moral pequenos incômodos e 

desprazeres que todos devem suportar na sociedade em que vivemos. 

(...).” (GONÇALVES, Carlos Roberto, Responsabilidade civil, Saraiva, São 

Paulo: 2003, p. 549) Do mesmo modo leciona Carlos Roberto Gonçalves: 

“Na realidade, o dano moral pressupõe ofensa anormal à personalidade. 

Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes 

possa trazer desconforto ao outro contratante, trata-se, em princípio, de 

dissabor a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em 

sociedade.” (GONÇALVES, Carlos Roberto, Responsabilidade civil, 

Saraiva, São Paulo: 2003, p. 590) A Jurisprudência, por seu turno, pende 

para essa mesma linha de pensamento: “É incabível dano moral quando se 

trata de discussão sobre validade de cláusulas contratuais ou mesmo 

inadimplemento delas ou mora no seu cumprimento. Não é qualquer 

aborrecimento comum e ordinário que induz à indenização, mas aquele 

que causa um abalo psíquico autônomo e independente do aborrecimento 

normalmente trazido pelo prejuízo material.” (TJRJ Apelação cível n. 

8.845/98, Rel. Des. Gustavo Leite, DJE, 18 fev. 1999) “Contrato não 
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cumprido pode causar indenização por perdas e danos, perda do sinal, 

multa e outros, mas jamais indenização por dano moral. O descumprimento 

do negócio, é natural, gera aborrecimentos, constrangimentos, o que 

entendo não se enquadrar no conceito de dano moral, que envolve a dor e 

o sofrimento profundo.” (TACMG Ap. 229.590-5, 4ª Câm., j. 28.05.1997) 

Assim, por certo o reclamado passou por aborrecimentos ao ser impedido 

de ter acesso a água e ter perdido seus peixes, mas daí a uma verdadeira 

ofensa aos atributos da personalidade existe uma enorme distância. 

Assim, não obstante o reclamado tenha sentido, como normalmente 

qualquer pessoa o sentiria, certa indignação e frustração, tal fato por 

certo não foi capaz de atingir os atributos da personalidade humana de 

forma tão drástica que merecesse compensação pecuniária. Na verdade 

tratou-se de um fato comezinho, isolado, sem maiores consequências 

externas. Portanto, não há que se falar em reparação de dano moral, pois 

o simples prejuízo patrimonial, não causa, por si só, abalo à personalidade 

ou à honra. Em assim sendo, o julgamento mais justo e equânime de 

acordo com o que consta dos autos, é a procedência parcial do pleito 

inicial, no sentido de condenar o reclamado ao pagamento de R$ 6.750,00 

à reclamante, a título de danos materiais, bem como a procedência do 

pedido contraposto, no sentido de condenar a reclamante ao pagamento 

de R$ 2.180,00 ao reclamado a título de dano material. Compensando-se 

os créditos, chega-se à conclusão de que deverá o reclamado pagar à 

reclamante o valor de R$ 4.570,00. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e o pedido contraposto, para ao final 

condenar o reclamado no pagamento à reclamante do valor R$ 4.570,00 

(quatro mil, quinhentos e setenta reais reais) a título de danos materiais. 

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC. O valor ora fixado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação, bem 

como de juros legais desde a data do prejuízo posto tratar-se de mora ex 

re, como assaz determina o art. 398, do Código Civil de 2002, e a Súmula 

nº 54, do C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Os juros moratórios 

fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual”. Fixo os juros legais em 1% ao mês, com base no art. 161, 

§ 1º, do Código Tributário Nacional. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 28 de 

junho de 2018 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108697 Nr: 3211-04.2015.811.0045

 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: DEIBE CAMILO ERNANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258420/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341-OAB/SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14160 Nr: 2859-32.2004.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2859-32.2004.811.0045 COD. 14160

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ FIRMINO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): João Luiz Firmino, Cpf: 63490516909, 

Rg: 1071540 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Santa Maria, 

172-E, Bairro: Rio Verde, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 457,44 

(quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago 

de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 80,59 (oitenta reais e cinquenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

Lucas do Rio Verde - MT, 29 de maio de 2018.

, Luciana Maria Adams.

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14160 Nr: 2859-32.2004.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2859-32.2004.811.0045 COD. 14160

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ FIRMINO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): João Luiz Firmino, Cpf: 63490516909, 

Rg: 1071540 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Santa Maria, 
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172-E, Bairro: Rio Verde, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 457,44 

(quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago 

de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 80,59 (oitenta reais e cinquenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

Lucas do Rio Verde - MT, 29 de maio de 2018.

, Luciana Maria Adams.

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002027-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAAD AMERICAS NV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BAGINI (EXECUTADO)

ROSA MARIA TRES BAGINI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico e dou 

fé que, nesta data, promovo a intimação do parte autora quanto a juntada 

de documentos retro, para que no prazo legal, requeira o que de direito. 

Lucas do Rio Verde - MT, 29 de junho de 2018 LEILA CRISTINA DE LIMA 

GOMES Gestor de Secretaria 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.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003814-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. M. (REQUERIDO)

W. P. D. M. (REQUERIDO)

E. M. D. C. N. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003814-89.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Defiro o pedido 

apresentado no Id 13140284, redesignando a audiência de conciliação 

para o dia 04/07/2018, às 14:00 horas, a ser realizada neste juízo (e não 

perante o CEJUSC conforme determinado inicialmente). II. Cite-se e 

intimem-se, inclusive o Ministério Público. III. Certifique-se com 

antecedência quanto à realização do estudo psicossocial. IV. Cumpra-se. 

Às providências. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001861-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMOS CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001861-56.2018.8.11.0045. AUTOR: 

CLEUMOS CARDOSO RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc. I. Intime-se o 

douto advogado para que, no prazo de 48 horas, manifeste-se quanto a 

possível “coincidência” de protocolar ação idêntica ao processo nº 

1000979-31.2017.8.11.0045, inclusive com substabelecimento do patrono 

da ação citada, bem como com páginas numeradas (o que dão a entender 

que já houve processo encartado referente aos documentos juntados). II. 

Intime-se ainda o advogado Sérgio Luis Dalto Moraes (OAB/MT 13.458-A) 

para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. III. Após, remeta-se o feito 

imediatamente concluso. IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003814-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. M. (REQUERIDO)

W. P. D. M. (REQUERIDO)

E. M. D. C. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1003814-89.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:0,00 REQUERENTE: 

BRUNO ANTONIO LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: EDIL MARIA DA 

COSTA NASCIMENTO, RAINNY DA COSTA MELLO, WILSON PEDROZO DE 

MELLO Intimação do advogado da parte autora acerca da certidão 

constante no ID 13925163. Lucas do Rio Verde - MT, 29 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001712-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MORELATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001712-94.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 55.500,00 AUTOR: 

JULIANA MORELATO RÉU: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

Intimação das partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob 

pena de indeferimento. Lucas do Rio Verde - MT, 29 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001712-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MORELATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001712-94.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 55.500,00 AUTOR: 

JULIANA MORELATO RÉU: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

Intimação das partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob 

pena de indeferimento. Lucas do Rio Verde - MT, 29 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002024-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EPRINT COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 

LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo de autos n. 1002024-70.2017.811.0045 

Tipo: Mandado de Segurança Impetrante: EPRINT Impetrado: Departamento 

de Licitações Processo com prioridade de tramitação em face Lei do 

Mandado de Segurança. Vistos etc. Cuida-se de ação mandamental com 

pedido de liminar para modificar edital de licitação, sob o argumento que o 

Município de Lucas do Rio Verde não considerou o princípio da 

competitividade, uma vez que várias fabricantes não atendem ao 

requerido no edital. Argumenta ainda que as características editalícias, 

que restringem o respectivo certame, não sem sua gama acessórias e não 

comprometem a qualidade do serviço se modificadas a ponto em que pelo 

menos um modelo de cada fabricante possa atender, o que é de praxe em 

contratações da administração pública. Juntou procuração, documentos 

de representação, e outros documentos que entendeu pertinente. Relatei. 

Fundamento e decido a liminar. Pois bem, é prudente colher informações 

da Impetrada, mesmo porque, não é possível ao magistrado concluir de 

imediato que as necessidades do Município foram ou não superestimadas 

no edital. Aliás, para tanto, seria necessário que o julgador conseguisse 

aferir a necessidade técnica do Município (cuja apuração foi realizada por 

técnicos em informática) e então confrontá-la com o edital e com os 

argumentos do Impetrante. Trata-se de questão complexa que, a princípio, 

necessitaria de produção de provas técnicas. A presunção é de que o ato 

administrativo foi praticado em conformidade com a lei, com legitimidade e 

de forma verídica. Logo, não há como aceitar liminarmente o argumento de 

que a licitação é direcionada apenas e tão somente pela afirmação de que 

nem todas as marcas atendem ao edital. Também não é razoável 

determinar a diminuição dos critérios do edital, para permitir a participação 

de mais empresas e, com isso, comprometer o serviço público (com a 

contratação de um serviço inadequado), já que a necessidade do Poder 

Público não é conhecida pelo julgador e nem está expressa (até o 

momento) nos autos. Neste ponto, deve-se privilegiar a necessidade da 

Administração Pública e não o interesse de particulares que pretendem 

participar do certame, todavia, sem atender ao edital. Ademais, se houve 

direcionamento, temos que o órgão do Ministério Público se manifestará 

nos autos, e inclusive possui corpo técnico auxiliar para verificar as 

relevantes afirmações do Impetrante. Isto posto, e por tudo mais que nos 

autos constam INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, mesmo porque, o direito 

líquido e certo não é prontamente visualizável. Necessário ainda aguardar 

informações da Impetrada, que são fundamentais para o deslinde da 

questão. Requisitem-se, pois, as informações às pretensas autoridades 

coatoras, no prazo de dez (10) dias, com atenção ao art. 7, I da Lei 

12.016/2009. Após, vista ao Ministério Público para parecer, na forma do 

art. 9 da Lei 12.016/2009. E finalmente, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde-MT, 5 de junho de 2017. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102233 Nr: 6415-90.2014.811.0045

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER LUIZ BIAZUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILVO DAGA, EUCI FATIMA DOTTO DAGA, 

RENASCER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto procurador para que, retire no prazo de 48 horas, os autos 

em secretaria conforme determinado em r. decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95292 Nr: 2129-69.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 28 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109471 Nr: 3635-46.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR CARVALHO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 Intima-se a Parte Impugnante, tendo em vista o retorno dos autos à 

instância de piso, nada sendo requerido no prazo de 30 trinta)dias, 

informa-se que os autos será aquivado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002512-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002512-88.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: OSMAR DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por Osmar dos Santos em desfavor do Estado de Mato Grosso e 

do Município de Lucas do Rio Verde/MT. Sustenta que esta internado na 

UTI local desde o dia 23/06/2018 com o diagnóstico de infarto agudo do 

miocárdio, necessitando com urgência da realização do procedimento 

cirúrgico de cineangiocoronáriografia (cateterismo cardíaco), com risco de 

evolução cardíaca grave ou óbito. Com a inicial, juntou documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. Relatei. Fundamento e decido. A saúde é 

direito constitucional, na forma do artigo 196 e seguintes da Constituição 

Federal, e já decidido pelo Supremo Tribunal Federal que a amplitude da 

tutela de emergência nestes casos afasta discussão acerca da obrigação 
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do Estado. Compulsando os autos, verifico que consta a manifestação do 

médico dando conta de que o paciente necessita do procedimento 

cirúrgico pleiteado na inicial. Considerando que o atendimento básico do 

Sistema Único de Saúde compete ao Município, ao passo que os 

procedimentos complexos são de responsabilidade do Estado, conforme 

preconiza a organização do SUS, imputo exclusivamente ao Estado de 

Mato Grosso a responsabilidade pelo cumprimento da liminar deferida. Isto 

posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para o fim de 

determinar que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo de 10 

(dez) dias, o fornecimento da cirurgia cardíaca prescrita ao paciente/autor 

Osmar dos Santos, inclusive com a disponibilização de leito de UTI, caso 

necessário. E, ainda, determinar que o Município de Lucas do Rio 

Verde/MT providencie todos os meios necessários para a realização da 

cirurgia supracitada. Na oportunidade em que os requeridos forem 

intimados da presente decisão, proceda-se à citação para que estes 

respondam a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. Deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação, vez que o direito tutelado não 

admite autocomposição (art. 334, §4º, II, do CPC). Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC, art. 341, 

c/c art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 133888 Nr: 1575-63.2015.811.0025

 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: ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:OAB/MT 13.443, HEUER SUNIGA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

15.954-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE CRISTIANE 

FERREIRA DA SILVA - OAB:17818

 Intimação da peticionante DRA. MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA 

SILVA, que os autos ficarão a disposição na serventia, pelo prazo de 

15(quinze)dias para os fins requeridos no petitório de fls. 101. Após, 

retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 133888 Nr: 1575-63.2015.811.0025

 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: ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:OAB/MT 13.443, HEUER SUNIGA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

15.954-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE CRISTIANE 

FERREIRA DA SILVA - OAB:17818

 Intimação da peticionante DRA. MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA 

SILVA, que os autos ficarão a disposição na serventia, pelo prazo de 

15(quinze)dias para os fins requeridos no petitório de fls. 101. Após, 

retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 2976 Nr: 2279-02.2004.811.0045

 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: JM, HM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTILIA MEINERS, GM, IDM, LMBM, RM, EM, FM, 

NCM, FRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:186.845-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - OAB:10.295-MT

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 36011 Nr: 1039-65.2010.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVADIR PREZOTTO, SALETE INÊS CARBONARI 

PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Intimação das partes acerca da data agendada para os trabalhos 

periciais: 31 de julho de 2018, com a perita Mariene Medeiros de 

Oliveira(telefone: 65 99931 3860)endereço: Rua das Calopsitas, 3211W, 

Bairro Bandeirantes, Lucas do Rio Verde-MT; Devendo as partes se 

atentarem para a solicitação da Sra. Perita:" Havendo interesse das partes 

e seus assistentes técnicos, esta perita encontra-se a inteira disposição, 

sendo, no entanto, imprescindível o agendamento prévio de horário pelo 

telefone ou pelo email.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 36011 Nr: 1039-65.2010.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVADIR PREZOTTO, SALETE INÊS CARBONARI 

PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Intimação das partes acerca da data agendada para os trabalhos 

periciais: 31 de julho de 2018, com a perita Mariene Medeiros de 

Oliveira(telefone: 65 99931 3860)endereço: Rua das Calopsitas, 3211W, 

Bairro Bandeirantes, Lucas do Rio Verde-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112904 Nr: 5444-71.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 Intimação das partes para que se manifestem quanto a proposta de 
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honorários apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103186 Nr: 358-22.2015.811.0045

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSBERTO LINHARES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT

 Intimação do autora para que recolha a diligência, visando cumprimento de 

mandado e penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112118 Nr: 4990-91.2015.811.0045

 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: GERSÃO NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16780

 Intimação da parte requerida, para que especifique provas no prazo de 

05(cinco) dias, justificando-as.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002057-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ FOELLMER RAMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER OAB - PR36441 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JSMARTINS ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001609-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO GUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001609-53.2018.811.0045 DESIGNO o dia 20 de Junho de 

2018, ás 15h, para realização de audiência para oitiva da testemunha 

Edmilson Silva Figueiredo. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os 

dados da presente carta precatória e a data agendada para a realização 

de audiência. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 03 de maio de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001609-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO GUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que fique ciente 

acerca da audiência redesignada para o dia 08 de agosto, às 16h para 

oitiva da testemunha Edmilson Silva Figueiredo, bem como, solicito que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de 

Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001648-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO (EXECUTADO)

ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002238-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO VIANNA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002106-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001791-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RAFAEL DAL MOLIM OAB - RS50489 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE DA FONSECA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001791-10.2016.8.11.0045. Proceda-se à citação do 

executado Manoel José da Fonseca, no seu endereço profissional (Banco 

Sicredi, localizado na Rua Chapecó, nº 308, centro), na forma deprecada, 

servindo a cópia como mandado. Intime-se a exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie o pagamento do valor da diligencia 

do oficial de justiça, para cumprimento do mandado. Comunique-se o Juízo 
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Deprecante acerca do andamento da missiva. Lucas do Rio Verde/MT, em 

29 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000416-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000416-37.2017.8.11.0045. A respeito do retorno do 

processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, intimem-se 

às partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem. Não 

subsistindo manifestação, arquive-se o processo. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 29 de junho de 2018 Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001775-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GETULIO DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001775-22.2017.8.11.0045. Remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame 

da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de junho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002767-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DIAS ABRAAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002767-17.2016.8.11.0045. 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 para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de junho 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003200-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003200-21.2016.8.11.0045. 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 29 de junho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000027-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE LUIZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000027-18.2018.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de a 

autora ser portadora de deficiência, que a incapacite para o desempenho 

de atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Provas 

deferidas: considero que a realização de exame médico-pericial revela-se 

como meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde 

da requerente [art. 42 e art. 59, ambos da Lei nº 8.213/1991]. Diante desta 

perspectiva, Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio 

como perito, para atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, 

que deverá realizar a perícia no dia 15/08/2018, a partir das 08h30min., 

observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, 

para que compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Apresentado o laudo pericial, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. Distribuição do ônus da prova. O 

ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 

373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000479-28.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

C. A. A. D. S. (REQUERENTE)

SIMONE APARECIDA ALVES RODRIGUES PIRES (REQUERENTE)

C. A. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000479-28.2018.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, os seguintes 

fatos: a) a condição de dependente das requerentes em relação ao 

falecido; b) o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de 

economia familiar, pelo falecido. Consiste questão de direito relevante: a 

determinação da condição de segurado do falecido. Provas deferidas: a 

coleta do depoimento pessoal da parte autora e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal da parte 

autora, exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova 

deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II 

do Código de Processo Civil. Designo o dia 08 de agosto de 2018, às 

15h00min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no 

teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de junho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002455-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOTREQ S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LMG EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002455-70.2018.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada, 

com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as 

homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de junho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002207-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ DELLA COSTA MADRID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LILIA BUSATTA OAB - RS72562B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Antonio Ori Toquetto (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002207-07.2018.8.11.0045. Intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe o endereço onde deverá ser cumprido o ato 

deprecado, sob pena de devolução da missiva sem o seu efetivo 

cumprimento [art. 393 da CNGCGJ/TJMT]. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 

de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117520 Nr: 8144-20.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO EMILIO PALUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:MT/18197-O, JANICE SPANIOL - OAB:13846 B OAB/MT, Kamilla 

Espindola Ferreira - OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8144-20.2015.811.0045.

Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, 

mormente o teor do documento juntado na fl. 60 dos autos, deflui-se que 

foi procedida à inclusão, através do sistema Renajud, de restrição de 

circulação (restrição total), o que impede a circulação do veículo, o 

registro da mudança da propriedade e um novo licenciamento do veículo 

no sistema Renavan, conforme manual do usuário do Sistema Renajud.

Assim, como forma de viabilizar o licenciamento anual do veículo, 

DETERMINO a retirada da restrição de circulação e a inclusão da restrição 

de transferência, através do sistema Renajud, cujo extrato da operação 

segue em anexo.

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80519 Nr: 4596-26.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA EBERHARDT FIRMINO, 

GERVÁSIO VINCK, ATÍLIO KIRNEV, CARMEN ADRIANA EBERHARDT, 

ALBERTINA TITON DE FAVERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:MT/18593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4596-26.2011.811.0045.

Trata-se de Ação de Execução de Coisa Incerta promovida por Costa 

Sementes e Maquinas LTDA contra Sandra Regina Eberhardt Fermino, 

Gervasio Vinck, Carmen Adriana Eberhardt, Atilio Kirnev e Albertina Titon 

de Favere, no qual pretende a satisfação do seu crédito oriundo de 

contrato de confissão de dívida e constituição de garantia penhor.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o 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. 266/267). 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 direta, 

JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, devido a 

consumação do pagamento, com supedâneo no teor do art. 487, inciso I 

c/c o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 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.: 81650 Nr: 880-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSE FARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 880-54.2012.811.0045.

Proceda-se à intimação da autora, acerca do teor da sentença de mérito 

proferida, mediante a expedição de mandado, registrando-se os 

referenciais de endereço indicados na petição retro.

Logo após, não ocorrendo à ultimação da intimação ou, ainda que 

consumada a intimação, não havendo manifestação da autora, arquive-se 

o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94347 Nr: 1302-58.2014.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR CAVALHEIRO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVILÁZIO DA SILVA FILHO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Piccini - OAB:15875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1302-58.2014.811.0045.

Intime-se o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo de acordo com os termos da decisão judicial 

anteriormente proferida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113556 Nr: 5835-26.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA PRANDINE MOLEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PRANDINE MOLEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5835-26.2015.811.0045.

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) apresente plano de partilha amigável, que registre a 

declaração dos títulos dos herdeiros, a declaração completa e 

individualizada de todos os bens do espólio e atribua valor para os bens 

para fins de partilha [art. 660, incisos II e III do Código de Processo Civil]; c) 

providencie a apresentação de certidões negativas atualizadas de 

débitos, que demonstrem o pagamento dos tributos relativos aos bens do 

espólio e suas rendas; d) se manifeste a respeito do teor dos documentos 

juntados nas fls. 146/151 dos autos. Após, venham conclusos para 

sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100375 Nr: 6225-30.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CHAVES CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO, 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemar Honorio Barreto Jr 

- OAB:8578, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O

 Processo n.º 6225-30.2014.811.0045.

Proceda-se à intimação do perito judicial Forense Lab Perícias & 

Consultoria, através de email, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe 

o nome do(s) profissional(is) que atuará(ão) nos trabalhos periciais e 

apresente o(s) respectivo(s) currículo(s) contendo os dados de 

especialização/qualificação profissional.

Após, prestadas as informações pelo perito judicial, que ora anexo ao 

processo, intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam 

o impedimento ou suspeição do perito, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 

465, § 1.º do Código de Processo Civil].

Transcorrido o prazo, sem impugnação das partes, intimem-se os 

requeridos, Joacir Rodrigues de Carvalho e Hospital e Maternidade São 

Mateus, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam o depósito do 

valor dos honorários periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

para cada parte.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103778 Nr: 661-36.2015.811.0045

 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: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, SERGIO MARTINS 

DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 661-36.2015.811.0045.

Considerando-se o teor da petição encartada nas fls. 409-410 dos autos, 

determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, junte certidão de óbito do autor Sergio Martins da Silveira, bem como 

promova a sucessão processual e a respectiva habilitação, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito [art. 110 c/c 313, §2º, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015]. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de junho 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117925 Nr: 8372-92.2015.811.0045

 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: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN CRISTIANE DALPRA, ESTRELA GUIA 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8372-92.2015.811.0045.

Proceda-se à citação dos requeridos, registrando-se todos os 

referenciais de endereço indicados na petição juntada na fl. 126 dos 

autos, mediante a expedição de mandado e de carta precatória, para que, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação [art. 335 do Código 

de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119173 Nr: 53-04.2016.811.0045

 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: GABINO MENDOZA GUALASUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 53-04.2016.811.0045.

A escrivania deverá providenciar a juntada da contestação, a que faz 

menção o requerimento juntado na fl. 73-verso dos autos, e certificar a 

sua tempestividade. Após, intime-se o requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81820 Nr: 1082-31.2012.811.0045

 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: DDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 1082-31.2012.811.0045.

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) na expedição de 

mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código de Processo 

Civil]; c) 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].

Arquive-se o processo que tramita em apenso.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2016.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81017 Nr: 187-70.2012.811.0045

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZIMA CECILIA DA COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 187-70.2012.811.0045.

Existindo informações que demonstram a possível ocorrência do 

falecimento (note-se que não há no processo a certidão de óbito do réu, 

mas apenas informações colhidas pelo oficial de justiça) da requerida 

Zima Cecília da Costa Alves, com lastro no teor do art. 313, inciso I do 

Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do 

processo.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, com o fito de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa 

de cópia da certidão de óbito da requerida Zima Cecília da Costa Alves. 

Expeça-se ofício ao INSS, com o intuito de requisitar, no prazo de 10 (dez) 

dias, a remessa de informações a respeito da existência de comunicado 

de óbito de Zima Cecília da Costa Alves.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar a 

existência de ação de inventário ou de arrolamento de bens deixados em 

virtude do falecimento da ‘de cujus’ Zima Cecília da Costa Alves.

Após, com a juntada das respostas, proceda-se à intimação da 

requerente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a citação 

do espólio ou dos herdeiros do ‘de cujus’ [art. 313, § 2.º, inciso I do Código 

de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88771 Nr: 2662-62.2013.811.0045

 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: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ KUZNIEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE H. LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:MT/12.409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2662-62.2013.811.0045.

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, através da expedição de carta com 

aviso de recebimento [art. 513, § 2.º, inciso II 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 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123215 Nr: 2184-49.2016.811.0045

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO GOERTZ XAVIER, MARLENE ZAROUR 

XAVIER, JOAO CARLOS BALABAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 12.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Processo n.º 2184-49.2016.811.0045.

Intimem-se os requeridos/apelados para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentem as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de 

Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da matéria. 

Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86622 Nr: 417-78.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:MT/10.798

 Processo n.º 417-78.2013.811.0045.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de incluir os registros dos advogados que patrocinam os 

interesses do executado, fazendo-se consignar o nome daqueles 

causídicos mencionados na procuração anexada na fl. 42 dos autos.

Após, proceda-se à intimação do executado, através do seu advogado 

constituído, via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique os 

bens e o lugar em que se encontram os bens, de sua propriedade, sujeitos 

à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da 

Justiça e imposição de multa de 10% 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 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120485 Nr: 803-06.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA, 

WAGNER MOREIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12560, MARCELO ÁLVARO C.N.RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 Processo n.º 803-06.2016.811.0045.

Como forma de concretizar a aplicabilidade do principio da transparência e 

da boa-fé [art. 4.º ‘caput’ e inciso IV da Lei n.º 8.078/1990 e do art. 422 do 

Código Civil de 2002] e do dever de informação [art. 6.º, inciso III e art. 46, 

todos da Lei n.º 8.078/1990], e tomando-se em consideração que o exame 

das teses suscitadas na ação pressupõe a análise de todos os contratos 

e extratos bancários, vinculados ao contrato de conta corrente firmado 

entre as partes, com lastro no conteúdo normativo do art. 396 do Código 

de Processo Civil, DETERMINO que a instituição financeira embargada 

apresente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, todos os contratos e 

cédulas de crédito firmadas para liberação do limite de crédito rotativo na 

conta corrente n.º 12434-6 da agencia 1583, bem como os extratos 

bancários da conta da companhia embargante desde o ano de 2006.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122084 Nr: 1652-75.2016.811.0045

 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: VGSF, SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTIS LOPES GUZZON - 

OAB:71.992 OAB/SP

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial da ação revisional de alimentos promovida por Vitor Gabriel Silvestre 

Ferreira contra Isaías Cordeiro Ferreira e, como corolário, DECLARO 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo 

de tempo que o processo tramitou.Fica suspensa a exigibilidade do 

pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao 

patrono da parte adversa, infligido a autora, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de 

Processo Civil].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 25 de junho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122632 Nr: 1929-91.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHA JUSTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1929-91.2016.811.0045.

Considerando-se que não há oposição com relação aos cálculos de 

liquidação da dívida, com lastro no teor do art. 535, § 3.º do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que se providencie o pagamento da quantia em 

dinheiro devida, mediante Requisição de Pequeno Valor. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106829 Nr: 2224-65.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDORANCY VIEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, CAMILLA NOVAES CABRAL - OAB:145156 OAB/MG, 

LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO 

MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2224-65.2015.811.0045 – CÓD. 106829.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 
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penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90395 Nr: 4293-41.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCIO COMPANHIA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA DE OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MACHADO - 

OAB:13.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4293-41.2013.811.0045 – CÓD. 90395.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Cumpra-se o primeiro parágrafo da decisão acostada à fl. 93.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115024 Nr: 6686-65.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA, 

WAGNER MOREIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12560, MARCELO ÁLVARO C.N.RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Processo n.º 6686-65.2015.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se a 

empresa exequente, devidamente intimada, apresentou manifestação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 7658 Nr: 876-66.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Processo n.º 801/2004.

Com fundamento no teor do art. 313, inciso II do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo pelo prazo de 90 

(noventa) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20055 Nr: 1380-33.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCO ANTONIO MARINELLI - OAB:SP/97148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Processo n.º 1380-33.2006.811.0045.

Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. Oficie-se 

ao Juízo “ad quem” prestando as informações solicitadas (fls. 662-664).

Expeça-se ofício ao Juízo deprecado, com a finalidade de informar que a 

Superior Instância deferiu a medida liminar de suspensão dos atos 

processuais de alienação do imóvel, até a análise do mérito dos recursos 

interpostos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39278 Nr: 4303-90.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR BATISTA DA COSTA ME, 

VALDEMIR BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4303-90.2010.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida e que não foi atribuído efeito suspensivo aos 

embargos, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de penhora de 

dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de 

propriedade dos executados, balizada no limite da totalidade do valor da 

dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 
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das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo.

PROCEDA-SE à intimação da Defensoria Pública para que tome ciência da 

decisão acostada às fls. 145/146.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98594 Nr: 4869-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSÉ 

VALDEMAR KLUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4869-97.2014.8.11.0045.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Lucas 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra Wellington Soares da Silva, em 

que visa à satisfação do crédito, consubstanciado em notas promissórias.

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. 75/76). Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo 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, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123870 Nr: 2494-55.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFG BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZINHO CEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA, JOAO CARLOS BALABAN, CELIO GOERTZ 

XAVIER, MARLENE ZAROUR XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352, LUÍS CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12724 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:, LUCIVANI BREMBATTI - OAB:10691/MT, SOLEICA 

FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 Processo n.º 2494-55.2016.811.0045.

Intimem-se os embargados/apelados para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentem as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de 

Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da matéria. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25664 Nr: 3518-36.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI JOSÉ LUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS contra Vanderlei José Lutz e, como 

consequência direta, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Preclusa esta decisão judicial, com fundamento 

no conteúdo normativo do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil/2015, 

DETERMINO que se providencie o pagamento da quantia em dinheiro, 

estabelecida nos cálculos, mediante Requisição de Pequeno Valor a ser 

cumprida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de junho de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92146 Nr: 6015-13.2013.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDO, FF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA FATIMA DA SILVA 

NERY - OAB:20001/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERCULANO 

COELHO DE SOUZA FURLAN - OAB:3494, JEAN W. WAHLBRINK - 

OAB:5658-MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 Processo n.º 6015-13.2013.811.0045 – CÓD. 92146.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos promovida por Giovana 

Fontana de Oliveira, representada por sua genitora Fabiane Fontana, 

contra Heverton Santos de Oliveira, em que visa à satisfação da 

obrigação jurídica.

Aberta vista dos autos ao Ministério Público, foi lançado parecer no 

sentido de homologar o acordo entabulado entre as partes (fl. 229 dos 

autos n.º 6124-27.2013.811.0045, código 92262, que tramita em apenso).

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 (fl. 217 dos autos n.º 6124-27.2013.811.0045, 

código 92262, que tramita em apenso). Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo 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, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Isento do pagamento de custas judiciais.

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

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92262 Nr: 6124-27.2013.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDO, FF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA FATIMA DA SILVA 

NERY - OAB:20001/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN W. WAHLBRINK - 

OAB:5658-MT
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 Processo n.º 6124-27.2013.811.0045 – CÓD. 92262.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos promovida por Giovana 

Fontana de Oliveira, representada por sua genitora Fabiane Fontana, 

contra Heverton Santos de Oliveira, em que visa à satisfação da 

obrigação jurídica.

Aberta vista dos autos ao Ministério Público, foi lançado parecer no 

sentido de homologar o acordo entabulado entre as partes (fl. 229).

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 (fl. 217). Cumpre destacar, também, que conforme 

se extrai do conteúdo 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, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Isento do pagamento de custas judiciais.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117559 Nr: 8169-33.2015.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDP, AADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 Item I – A escrivania deverá promover a alteração dos dados e 

informações relativas aos cadastros de partes no presente processo, 

com o objetivo de atualizar o endereço da exequente, registrando-se o 

referencial informado na petição acostada às fls. 136/137.Item II – 

Expeça-se ofício à CEF, com o objetivo de requisitar, no prazo de 10 (dez) 

dias, a remessa de informações sobre a existência de saldo credor, 

vinculado às contas de FGTS/PIS/PASEP, em nome do executado.Item III – 

Determino que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do CPC].Item IV – 

Expeça-se ofício ao INSS, com o objetivo de requisitar a remessa, no 

prazo de 10 (dez) dias, de informações sobre eventuais valores de 

salário-contribuição e de benefícios previdenciários ou assistenciais, 

auferidos pelo devedor.Item V – Tomando-se em consideração que o 

devedor não integralizou o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo 

do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do CPC, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 

1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], 

devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato 

processual executivo da penhora.Para a hipótese de não-localização de 

bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação da credora para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.Item VI – 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120251 Nr: 666-24.2016.811.0045

 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: FORT DODGE SAÚDE ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, EDINEIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 666-24.2016.811.0045 – CÓD. 120251.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 128215 Nr: 4633-77.2016.811.0045

 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: DANIEL PRIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNA DANIELLE PIOR, ALESSANDRA 

APARECIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4633-77.2016.811.0045 – CÓD. 128215.

Item I – Deveras, de acordo com a norma de regência, o reconhecimento 

voluntário de paternidade caracteriza-se como ato jurídico irrevogável [art. 

1.609 e art. 1.610, ambos do Código Civil de 2002], que, tão somente, pode 

ser desconstituído, mediante comprovação de ocorrência de erro, de 

falsidade do registro ou de vício de consentimento [art. 171 e art. 1.604, 

ambos do Código Civil de 2002]. O registro de nascimento somente pode 

ser anulado quando preexistente defeito/vício no procedimento de 

formação — o quê implica considerar que a existência de exame de DNA 

que exclui a paternidade biológica, por si só, não acarreta na procedência 

do pedido formulado. Inviável, portanto, a concessão da tutela de 

evidência, posto que não há o enquadramento em nenhuma das situações 

hipotéticas previstas no art. 311 do Código de Processo Civil. Diante disto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de evidência de fls. 48/49.

Item II – Intime-se o autor, bem como abra-se vista dos autos à Defensoria 

Pública, para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, apresentando de forma fundamentada a 

sua necessidade. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80125 Nr: 4186-65.2011.811.0045

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO VILMAR SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMOR ORLANDO GUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 Processo n.º 4186-65.2011.811.0045 – CÓD. 80125.

Trata-se de ação de rescisão de contrato promovida por Ivo Vilmar Simão 

contra Wilmor Orlando Guse, em que objetiva a rescisão contratual e 

restituição de bem móvel.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora, devidamente intimada para promover o andamento do 

processo, quedou-se inerte. Por via de consequência, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração que o andamento do processo está 

paralisado por período superior a um ano, por negligência e inércia da 

parte autora, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 4327 Nr: 445-03.2000.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES DA VEIGA, FLORINDA SOARES 

DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO 

RODRIGUES - OAB:4591-B/MT, SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, WLADISLAU KUVIATZ - OAB:4.854B 

MT

 Processo n.º 445-03.2000.811.0045 – CÓD. 4327.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101275 Nr: 22148-96.2014.811.0045

 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: JVGDF, KGDF, LGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA - OAB:312.681/ 

SP, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22148-96.2014.811.0045 – CÓD. 101275.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99283 Nr: 5410-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. SILVA NOVAS - EPP, SUNIX - COMERCIO 

DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5410-33.2014.811.0045 – CÓD. 99283.

Tomando-se em consideração que as devedoras não integralizaram o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade das executadas (CNPJ 13.817.501/001-07 – 

Sunix Comércio de Peças e Serviços para Veículos Automotores-LTDA, 

conforme a exordial; CNPJ n.º 13.817.501/0002-98 e CNPJ n.º 

13.817.501/0003-79 – S.M Silva Novas-EPP, conforme ofício de fl. 

89-verso), balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se 

o bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80312 Nr: 4382-35.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VILMAR SIMÃO, SIMÃO E CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Processo n.º 4382-35.2011.811.0045 – CÓD. 80312.

Tomando-se em consideração que os devedores não integralizaram o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da 

totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 216 de 625



Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Cumpra-se o penúltimo parágrafo da decisão acostada à fl. 327, 

procedendo ao desapensamento dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90121 Nr: 4008-48.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCBF, RBGDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS PIZARRO 

TORRANO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLYCE DE CASTRO TRINDADE 

REBOUÇAS - OAB:OAB/RN 5178

 Processo n.º 4008-48.2013.811.0045 – CÓD. 90121.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação da credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto 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 03 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40439 Nr: 746-61.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDO, FF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COCCO CARGNIN - 

OAB:11536/MT, MARIZE TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:MT/11888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:, ROSANA DE B.B.P. ESPÓSITO - OAB:4.531

 Processo n.º 746-61.2011.811.0045 – CÓD. 40439.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42665 Nr: 2974-09.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:SP/338.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 Processo n.º 2974-09.2011.811.0045.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no 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.: 42905 Nr: 3212-28.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, IRONDE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:SP/112.639-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 Processo n.º 3212-28.2011.811.0045.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 
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do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no 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.: 10770 Nr: 2146-91.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA LEHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO SCHULTZ NETO - 

OAB:8.823

 Em síntese: malgrado a penhora de direitos e créditos sobre veículo objeto 

de contrato de alienação fiduciária se mostre, segundo jurisprudência 

majoritária, perfeitamente possível no plano prático-fenomênico é, por 

outro lado, medida totalmente inócua e ineficaz, que não satisfaz o 

interesse do credor [art. 797 do Código de Processo Civil] e somente cria, 

no âmbito da relação processual, incidentes infundados que 

comprometerão a celeridade processual. INDEFIRO, portanto, o pedido de 

penhora da motocicleta Honda/CG125 Titan KS, placa JZC-6613.Com lastro 

no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, DETERMINO a realização de penhora de dinheiro em depósito em 

conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade da 

executada, balizada no limite da totalidade do valor da dívida. 

Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação.Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica 

de valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.Para a 

hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à 

intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de 

junho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29229 Nr: 3202-86.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAQ, INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS - com supedâneo no CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3202-86.2008.811.0045.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida e que não foi atribuído efeito suspensivo aos 

embargos, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de penhora de 

dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de 

propriedade da executada, balizada no limite da totalidade do valor da 

dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo.

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.: 33682 Nr: 3103-82.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCG, PJDS, AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905/0, CARLOS FERNANDO SUTO - OAB:230509/SP, FERNANDO 

FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522, LEANDRO SUTO MILANEZ - 

OAB:166163-E/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37822 Nr: 2859-22.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON BARAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Item I – INDEFIRO o pedido que visa à aplicação de medidas coercitivas ao 

executado, consistente em suspensão da CNH, restrição do passaporte e 

bloqueio de cartões de crédito. É que, de acordo com a norma de 

regência, a ação de execução se desenvolve de maneira menos gravosa 

para o devedor. Por conseguinte, considero que as medidas coercitivas 

postuladas pelo exequente, sem esgotar os demais meios para a 

satisfação da dívida, ultrapassam as esferas da proporcionalidade e da 

razoabilidade e ferem o direito de ir e vir do executado.Item II – 

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil].Item III – 

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 

1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], 

devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato 

processual executivo da penhora.Para a hipótese de não-localização de 

bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação do credor para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.Item IV – 

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95873 Nr: 2620-76.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODACIR ANTÔNIO LORENZONI FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOATAN ALVES DE OLIVEIRA, RICARDO 

ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo F. Villela - 

OAB:9.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2620-76.2014.811.0045 – CÓD. 95873.

Item I – Com lastro no conteúdo normativo do art. 72, inciso II e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e do art. 3.º, inciso VI da Lei 

Complementar Estadual n.º 146/2003, determino que o processo seja 

encaminhado à Defensoria Pública para que atue na condição de curador 

especial do executado preso revel, Joatan Alves de Oliveira, e apresente 

manifestação.

Item II – Tomando-se em consideração que o devedor Ricardo Alexandre 

Pereira Lima Aschar não integralizou o pagamento da dívida, com lastro no 

conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, DETERMINO a realização de penhora de dinheiro em depósito em 

conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade do 

executado, balizada no limite da totalidade do valor da dívida. 

Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação da credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Item III – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002057-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ FOELLMER RAMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER OAB - PR36441 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JSMARTINS ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1002057-26.2018.8.11.0045. Designo o dia 25 de julho 

de 2018, às 15h30min, para realização de audiência. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de maio de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002376-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI CARLOS PETZOLD (AUTOR)

LAERTE COTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA CRISTINA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002376-28.2017.8.11.0045. O Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1133689/PE, submetido ao 

regime dos recursos repetitivos, decidiu que o prazo do art. 284 do Código 

de Processo Civil/1973 (equivalente ao art. 321 do Código de Processo 

Civil/2015) não é peremptório, mas dilatório. Defiro, portanto, o pedido de 

dilação de prazo. Intime-se a parte autora para que promova a emenda da 

petição inicial, nos termos da decisão encartada no evento nº 9113754, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 29 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000144-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI SILVA DE ANDRADE EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MOREIRA DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000144-09.2018.8.11.0045. A escrivania deverá promover 

a alteração dos dados e informações relativas ao polo ativo da 

reconvenção, com o objetivo de incluir Claudia Regina Gomes de Souza. A 

escrivania também deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas ao polo passivo da reconvenção, com o objetivo de incluir 

Enertécnica Comércio e Prestadora de Serviço Ltda – ME (ASNX). 

Proceda-se a intimação da autora Francieli Silva de Andrade - ME para 

que, no prazo de 15 dias, apresente resposta à reconvenção, bem como 

se manifeste sobre a contestação apresentada. Proceda-se também a 

citação da reconvinda Enertécnica Comércio e Prestadora de Serviço Ltda 

– ME (ASNX), para que, no prazo de 15 dias, apresente resposta à 

reconvenção [art. 335 c/c art. 343, ambos do Código de Processo Civil]. O 

prazo, para oferecimento da resposta, será contabilizado a partir da data 

da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de junho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002779-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BRAZ VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE VIEIRA OAB - 945.626.281-20 (REPRESENTANTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002779-94.2017.8.11.0045. Intime-se o autor/apelado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de junho 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001381-49.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA DAMIN TRIQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001381-49.2016.8.11.0045. Importante registrar, para fins 

didáticos, que a matéria atinente aos parâmetros de atualização do valor 

das parcelas atrasadas e não pagas administrativamente, arguida em 

sede de apelação, restou consolidada no âmbito do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, tal 

como mencionado na sentença recorrida. Intime-se a autora/apelada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, para fins de exame da 

matéria. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de junho de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002196-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGOSTINHO GUSSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002196-12.2017.811.0045. Intimem-se os réus/apelados 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as contrarrazões [art. 

1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Abra-se vista dos autos à 

Defensoria Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o teor da petição e documentos encartados no evento nº 13346957. 

Depois, voltem conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de junho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000948-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GIACOMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000948-74.2018.8.11.0045. Recebo a emenda à petição 

inicial. O Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de pagamento 

das custas e taxas judiciais ao final do processo, permitindo tão-somente 

o parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que 

adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º). A Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, por sua vez (art. 456), 

estabelece que a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível, o que não é o caso dos autos. Portanto, INDEFIRO o pedido de 

pagamento de custas ao final do processo. Intime-se o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição do processo e indeferimento da 

petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002823-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODELTO DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002823-16.2017.8.11.0045. Intime-se a requerida/apelada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões [art. 

1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo 

para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de 

exame da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de junho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001282-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IOSMAR JACINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001282-11.2018.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra 

Iosmar Jacinto, que objetiva a realização da busca e apreensão do bem 

móvel alienado fiduciariamente. Foi ordenada a emenda da petição inicial. 

A requerida, devidamente intimada, não cumpriu com as exigências 

previstas na ordem judicial. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É o relatório. Passo a decidir. Com efeito, a viabilidade da ação de busca e 

apreensão de bem, decorrente de obrigação contratual, garantida através 

da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte do pressuposto, 

como pré-requisito indispensável de validade, da comprovação da mora do 

devedor — que desponta como consequência da falta de pagamento da 

prestação na data pré-fixada de vencimento (mora ‘ex re’) e deve se 

manifestar por intermédio da demonstração de concretização de 

notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do título [art. 2.º, § 2.º e 

art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula n.º 72 do Superior 

Tribunal de Justiça]. A constituição em mora do devedor, concretizada por 

intermédio da expedição de carta, guarnecida com aviso de recebimento, 

apenas adquire validade/viabilidade técnica se comprovada a entrega da 

notificação no endereço contratual do devedor, dispensada a efetiva 

notificação pessoal. Isso significa dizer, por inferência racional, que a 

devolução do aviso de recebimento, desprovido da efetiva notificação, 

porque "não existe o número", porque “não foi procurado” ou por “entrega 

interna não autorizada”, compromete a validade da notificação e 

exige/demanda, para o efeito de constituição regular da mora contratual, 

que se concretize a notificação, mediante a expedição de edital, através 

de protesto do título. Ademais, de suma importância enfatizar, também, que 

a constituição em mora do devedor, derivada de protesto de título, 

mediante a expedição de edital, somente adquire validade/viabilidade 

técnica se demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no art. 15 da Lei n.º 9.492/1997 ou se comprovado o 

esgotamento de todos os meios convencionais de notificação pessoal [cf.: 

STJ, AgRg no Ag n.º 1.386.153/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

17/05/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 1.229.026/PR, 3.ª Turma, Rel.: Min. 

Massami Uyeda, j. 04/02/2010; STJ, AgRg no AREsp n.º 331.779/RS, 4.ª 

Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/08/2013; STJ, AgRg na MC n.º 

10.556/GO, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. 12/12/2005]. Por via 
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de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que 

a notificação extrajudicial do devedor não se efetivou de forma válida, pois 

a carta não foi entregue no endereço (evento n.º 12530154 - pág. 2) e 

também porque a notificação por edital não foi precedida da demonstração 

da ocorrência de esgotamento de todos os meios convencionais de 

notificação pessoal do devedor, conclui-se, por inferência racional, não 

caracterizada e válida a constituição em mora do devedor. A empresa 

requerente, devidamente intimada para emendar a petição inicial, 

quedou-se inerte, limitando-se a promover a reabertura da discussão do 

tema. Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se que a petição 

inicial não contém os documentos imprescindíveis para o ajuizamento da 

demanda, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso I c/c o art. 434, ambos do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. 

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de 

junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000693-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRES NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1000693-19.2018.8.11.0045. Requerente: Maires Nunes da Silva. 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 20 de junho de 2018. Maires Nunes da 

Silva, devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que desfruta da condição de segurada da 

previdência social e que, devido a gravidez, protocolizou requerimento, no 

âmbito administrativo, com o objetivo de obter a concessão do 

salário-maternidade e que a autarquia requerida negou o pedido. Explicitou 

que a empresa empregadora fechou as portas e não efetuou repasse do 

salário-maternidade, sendo do INSS a responsabilidade pelo pagamento. 

Postulou, ao final, pela procedência do pedido para o fim de ser-lhe 

concedido o salário-maternidade. Foi efetivada a citação da requerida. A 

autarquia requerida apresentou contestação, ocasião em que argumentou 

que a responsabilidade do pagamento do salário maternidade é do 

empregador, visto que demitiu a requerente dentro do período de 

estabilidade. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve 

réplica, oportunidade em que a requerente, reprisando os argumentos 

desenvolvidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições 

veiculadas pela defesa. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o 

sucinto relatório. Passo a decidir. 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), passo a análise da questão de fundo da demanda. A 

concessão do benefício previdenciário do salário-maternidade 

condiciona-se a comprovação do estado de gravidez e, ao mesmo tempo, 

da qualidade/condição de segurado da Previdência Social, durante 120 

(cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes 

do parto e a data de ocorrência do nascimento, independentemente de 

carência para as seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas e 

empregadas domésticas. Esta é a regra modelada no conteúdo normativo 

do art. 71 e art. 26, inciso VI, ambos da Lei n.º 8.213/1991. Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que a 

requerente comprovou a condição de segurada da Previdência Social, 

visto que possuía vínculo de trabalho regular, durante o período de tempo 

compreendido entre o mês 08/2014 e o mês 09/2016 (evento nº 13214761 

– pág. 1) e, também, o nascimento do filho, consumado no dia 12 de 

setembro de 2016 (evento nº 11924861 – pág. 1). Segundo os informes 

produzidos no processo, deduz-se que a requerente formalizou 

requerimento administrativo, com o objetivo de obter a concessão do 

benefício do salário-maternidade e que a autarquia negou/rechaçou o 

pedido, com o argumento de que a responsabilidade do pagamento é da 

empresa empregadora, visto que não poderia ser demitida dentro do 

período de estabilidade (evento nº 11924819 – pág. 2). A proteção à 

maternidade revela-se como direito social [art. 6.º da CRFB/88] e irradia 

consequências para efeito de proteger a empregada gestante contra a 

dispensa arbitrária, desde que a confirmação da gravidez até cinco meses 

após o parto [art. 10, inciso II, alínea ‘b’ do ADCT]. Isso significa dizer, por 

força de conclusão lógica, que a requerente não poderia ter sido demitida, 

sem justa causa. Entretanto, não obstante a proibição da dispensa 

arbitrária da empregada gestante e a existência regra que impõe a 

empresa-empregadora o dever de efetivar o pagamento do 

salário-maternidade [art. 72, § 2.º da Lei n.º 8.213/1991], esta 

regulamentação não afasta, de maneira automática, a natureza jurídica de 

benefício previdenciário do salário-maternidade, tampouco exclui/infirma o 

dever do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, como responsável 

final, pelo pagamento do benefício — na exata medida em que a empresa- 

empregadora tem o direito de efetivar a compensação dos valores com 

contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Federais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque: “PREVIDENCIÁRIO. 

SALÁRIO-MATERNIDADE. DISPENSA ARBITRÁRIA. MANUTENÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE SEGURADA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. O 

salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 

120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de 

ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na 

legislação no que concerne à proteção da maternidade, sendo pago 

diretamente pela Previdência Social. 2. A legislação previdenciária garante 

a manutenção da qualidade de segurado, até 12 meses após a cessação 

das contribuições, àquele que deixar de exercer atividade remunerada. 3. 

A segurada tem direito ao salário-maternidade enquanto mantiver esta 

condição, pouco importando eventual situação de desemprego. 4. O fato 

de ser atribuição da empresa pagar o salário-maternidade no caso da 

segurada empregada não afasta a natureza de benefício previdenciário da 

prestação em discussão. Ademais, a teor do disposto no artigo 72, § 2º, 

da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei nº 10.710, de 5/8/2003, a 

responsabilidade final pelo pagamento do benefício é do INSS, na medida 

em que a empresa tem direito a efetuar compensação com as 

contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos. 

Se assim é, não há razão para eximir o INSS de pagar o que, em última 

análise, é de sua responsabilidade. 5. A segurada não pode ser 

penalizada com a negativa do benefício previdenciário, que lhe é devido, 

pelo fato de ter sido indevidamente dispensada do trabalho. Eventuais 

pendências de ordem trabalhista, ou eventual necessidade de acerto entre 

a empresa e o INSS, não constituem óbice ao reconhecimento do direito da 

segurada, se ela optou por acionar diretamente a autarquia” (TRF da 4.ª 

Região, Apelação Cível n.º 5008835-88.2015.404.9999, 5.ª Turma, Relator: 

Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, julgado em 26/05/2015) — com 

destaques não inseridos no texto original. “PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. EMPREGADA RURAL. 

SALÁRIO-MATERNIDADE. DISPENSA ARBITRÁRIA. MANUTENÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE SEGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. 1. A 

legislação previdenciária garante a manutenção da qualidade de segurado, 

até 12 meses após a cessação das contribuições, àquele que deixar de 

exercer atividade remunerada. 2. A segurada tem direito ao 

salário-maternidade enquanto mantiver esta condição, pouco importando 

eventual situação de desemprego. 3. O fato de ser atribuição da empresa 

pagar o salário-maternidade no caso da segurada empregada não afasta 

a natureza de benefício previdenciário da prestação em discussão. 

Ademais, a teor do disposto no artigo 72, § 2º, da Lei 8.213/91, na 

redação dada pela Lei nº 10.710, de 5/8/2003, a responsabilidade final 

pelo pagamento do benefício é do INSS, na medida em que a empresa tem 

direito a efetuar compensação com as contribuições incidentes sobre a 

folha de salários e demais rendimentos. Se assim é, não há razão para 

eximir o INSS de pagar o que, em última análise, é de sua 

responsabilidade. 4. A segurada não pode ser penalizada com a negativa 

do benefício previdenciário, que lhe é devido, pelo fato de ter sido 

indevidamente dispensada do trabalho. Eventuais pendências de ordem 

trabalhista, ou eventual necessidade de acerto entre a empresa e o INSS, 
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não constituem óbice ao reconhecimento do direito da segurada, se ela 

optou por acionar diretamente a autarquia. 5. Demonstrada a maternidade 

e a manutenção da qualidade de segurada, nos termos do art. 15 da LBPS, 

é devido à autora o salário-maternidade, ainda que tivesse cessado o 

vínculo empregatício em data anterior ao nascimento, o que não é o caso. 

6. Tratando-se de benefício de natureza previdenciária, é do INSS a 

responsabilidade pelo seu pagamento. 7. O art. 97 do Dec. n. 3.048/99, ao 

estipular como requisito para o deferimento do salário-maternidade a 

existência de vínculo empregatício, mostra-se ilegal, já que extrapola a Lei 

de Benefícios, a qual apenas exige, para a concessão do benefício, a 

maternidade e a qualidade de segurada da mãe - condição esta que se 

mantém, mesmo para a segurada que deixa de ser empregada, pelos 

interregnos previstos no art. 15 da LBPS” (TRF da 4.ª Região, Embargos 

Infringentes n.º 2009.70.99.000870-2, 3.ª Seção, Relator: Des. João 

Batista Pinto Silveira, julgado em 07/10/2010) — com destaques não 

inseridos no texto original. Portanto, diante dessa perspectiva, 

considerando-se que a autora comprovou a condição de segurada da 

Previdência Social, o estado de gravidez e a ultimação do nascimento do 

filho, conclui-se, por inferência racional, que a procedência da pretensão 

autora, que visa a concessão do benefício previdenciário, é medida que 

sobressai. Cumpre lembrar, por fim, que de acordo com o entendimento 

consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Maires Nunes da Silva contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS no pagamento da totalidade das prestações 

correspondentes ao benefício do salário-maternidade, como segurada da 

Previdência Social, para Maires Nunes da Silva, no lapso de tempo 

correspondente a 120 (cento e vinte) dias, devendo incidir juros de mora 

desde a citação ou desde quando devidas, se posteriores à citação, 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além de 

correção monetária pelo INPC, desde quando cada prestação for devida, 

compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis recebidos no 

período; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 

1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

estabeleço que a requerida deve ficar isenta do pagamento das custas 

judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de Determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de 

junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003645-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003645-05.2017.8.11.0045. Trata-se de Pedido de 

Liquidação de Sentença formulado por Francisca Alves Cortes contra 

Ympactus Comercial Ltda, ambos já qualificados. Vieram os autos 

conclusos para deliberações. É o relatório. Passo a decidir. Deveras, 

segundo a norma de regência, caso a petição inicial esteja em desacordo 

com o disposto nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil/2015, 

ou apresente defeitos e irregularidades que façam com que seja 

dificultado o julgamento do mérito, deverá o Magistrado determinar que o 

demandante a emende ou complete, sob pena de indeferimento da mesma 

[art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015]. Embora haja 

possibilidade de emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte autora não pode se eximir de realizar prova documental constitutiva 

de seu direito, ainda que minimamente, no momento do ajuizamento da 

ação [art. 320 c/c 434, ambos do Código de Processo Civil/2015]. Nessa 

mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do 

acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes acórdãos, 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. 

ELEMENTOS E DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO 

ALEGADO. I. (...). III. A produção de prova documental pela parte 

demandante, com o intuito de demonstrar o fato constitutivo de seu direito 

- no caso, a condição de terceiro possuidor -, deve ocorrer, em regra, no 

momento do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 230, 434 e 435, 

todos do NCPC. IV. Hipótese em que o embargante, apesar de intimado, 

inclusive pessoalmente, para juntar aos autos documentos imprescindíveis 

ao exame da questão posta nos autos, bem como para indicar elementos 

do caso concreto, manteve-se inerte, acarretando a extinção do 

processo, por desatendimento ao disposto no art. 321 do CPC. V. 

Manutenção da sentença extintiva que se impõe, haja vista o 

desatendimento da determinação de emenda à inicial. Preliminar 

contrarrecursal afastada e apelo desprovido. Unânime.” (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70074221367, Vigésima Câmara Cível, Relator: Dilso Domingos 

Pereira, Julgado em 12/07/2017). “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO 

ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. ARTIGO 284, CAPUT, 

DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.” 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70065371809, Décima Sexta Câmara Cível, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 25/06/2015). Por via de 

consequência, diante desta moldura, devido à absoluta ausência de 

qualquer adminículo de prova acerca da existência de relação jurídica 

entre as partes, uma vez determinada a emenda da petição inicial, 

mantendo-se inerte o patrono da parte autora, considero que a exordial 

deve ser indeferida liminarmente, diante da ausência de cumprimento da 

diligência. Assim, diante desta perspectiva estrutural, partindo do 

pressuposto elementar de que restou comprovada a inércia da parte em 

sanar a falha da petição inicial, INDEFIRO LIMINARMENTE a exordial, com 

fundamento no art. 330, inciso IV do Código de Processo Civil/2015 e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito [art. 485, inciso I, CPC/2015]. Condeno a requerente no pagamento 

das custas judiciais. Indefiro o pedido da autora de concessão da justiça 

gratuita, porque inexistem provas demonstrando situação econômica que 

justifique o deferimento da benesse. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de junho 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.: 137663 Nr: 2059-47.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador para que, 

fique CIENTE do cálculo de pena de fls. 85, MANIFESTANDO-SE no prazo 

legal.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002384-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COSTA KNEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERES TERESINHA RONSANI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 15/08/2018. às 14:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90718 Nr: 4621-68.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEMAR CHRIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE 

PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA 

DE OLIVEIRA - OAB:63.036/PR

 Impulsiono os autos para intimar as partes da devolução dos autos com o 

v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, os autos serão remetidos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento n.º 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 6747 Nr: 18-35.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, 

FRANCISCO MARTINELLO, VERA LÚCIA BAPTISTA MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDER COSTA BARIZON - 

OAB:3.503E, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR A ADVOGADA ELIZIANE KOCH PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE BUSCA 

E APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 

234, § 2º DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107752 Nr: 2705-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL NOERI ALBERTI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.81/88 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39746 Nr: 4697-97.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MIGUEL HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Intimo o advogado da parte requerida para se manifestar acerca da 

petição de fls. 95/98, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91355 Nr: 5235-73.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA LEITE BRUM, LUCIANA LEITE BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/MT 

16947-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.93/118 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 148460 Nr: 8701-36.2017.811.0045

 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: ROSANIA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO RUFATTO, JOCEANE RUFATTO, 

GELSON RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

das diligências do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 90,00, a guia 

de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94090 Nr: 1091-22.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Isso posto, entendo que o cálculo (pp. 105 e verso) apresentado pela 
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parte executada encontra-se correto, eis que em consonância com a 

sentença, assim, HOMOLOGO-O, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Após o decurso do prazo recursal, determino que seja expedidos 

os RPVs (Requisição de Pequeno Valor) nos seguintes valores: R$ 

35.682,76 (trinta e cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e 

seis centavos), quanto ao valor principal e R$ 3.299,41 (três mil duzentos 

e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), este último referente 

aos honorários advocatícios.Destaco ainda, que em relação ao 

levantamento de valores e procedimento de expedição de alvará judicial, 

devem ser observados os termos do Provimento n° 68/2018 do CNJ e 

Ofício Circular n° 41/2018-GJUAX-PRES.Intimem-se. Cumpra-se, ás 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94090 Nr: 1091-22.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem, cumpra-se o despacho retro.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001011-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIS ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1001011-36.2017.8.11.0045 AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

REQUERIDA: DIONIS ALVES DA SILVA VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite entre as partes acima identificadas. 

Em petição de ID n.º 7361370, o requerente pugnou pela desistência da 

ação e arquivamento em definitivo do presente feito. Assim, verificando 

que não houve a angularização da relação processual, pela inexistência 

de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Não foram realizadas restrições 

nos autos. Sem custas remanescentes, eis que já recolhidas quando da 

distribuição da ação. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de junho de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001207-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABHO ODI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001205-11.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABHO ODI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001307-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALSILA WAUTOMOROWI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001304-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALSILA WAUTOMOROWI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000901-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA REPUTSION XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 
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contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000768-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MATIAS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000886-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PEWIRIOW XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000884-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE TSINHOTSE ERE TSERE UBUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000801-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000782-51.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES DOS REIS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000897-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RUPRE TSERIMRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MODESTO PARAWABDZU WA ORINATSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000896-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDZI TSO OMO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000891-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDZI TSO OMO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000957-45.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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PERO O UTU O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000866-52.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001288-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPIPA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001287-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPIPA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001286-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPIPA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000935-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPIPA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000865-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSERE UPA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000864-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSERE UPA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001208-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABHO ODI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 
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Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001306-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALSILA WAUTOMOROWI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001355-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001353-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001249-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL TSEREHOTEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000934-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

UPTE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000931-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MODESTO PARAWABDZU WA ORINATSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000922-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL TSEREHOTEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000925-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL TSEREHOTEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 29 de junho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002004-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ITA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002006-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000748-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO IRENO LUNKES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DORACIO MENDES OAB - SP136709 (ADVOGADO)

MAURICIO DORACIO MENDES OAB - SP133066 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenada, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 413,40 de custas e R$ 132,08 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 545,48 devendo tais guias serem 

confeccionadas no site www. tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará 

um boleto único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para cobrança via protesto 

ou dívida ativa.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1024635 Nr: 6008-54.2017.811.0021

 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): SPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante do relatório acostado às fls. 114/116, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público, para que requeira as medidas que entender cabíveis.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105036 Nr: 5241-84.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801, 

Rosangela da Rosa Correa - OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Exequente, para proceder o preparo da Carta Precatória de Citação a ser 

expedida à Comarca Nova Xavantina - MT, no prazo de 05 (cinco) dias, 

encaminhando a este Juízo as devidas Guias recolhidas para posterior 

encaminhamento da Deprecata para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91421 Nr: 1080-65.2014.811.0021

 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: Iraci Teresinha Wagner

 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:

 3. Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

ante a ausência de comprovação dos requisitos legais.

 Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos 

honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, 

com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

 No entanto, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba acima, 

tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107048 Nr: 858-29.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio João de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Intime-se a Fazenda Pública devedora, na pessoa de seu 

representante judicial, mediante remessa dos autos em carga para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar o cumprimento de 

sentença, ex vi do artigo 535 do CPC.

2. Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e expeça-se precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3. Apresentada impugnação pela autarquia ré, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4. Em seguida, façam-se os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93147 Nr: 2456-86.2014.811.0021

 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: Dominga de Souza dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/GO 29.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 3. Desta maneira, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

formulado pelo executado/impugnante às fls. 91/91-v, para homologar os 

cálculos de fls. 92/93.

Com fundamento no princípio da causalidade, aliado à aplicação do art. 98, 

§2º do Código de Processo Civil, CONDENO o impugnado ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios 

correspondentes a 10 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

84, §2º e §3º do CPC. Contudo, SUSPENDO exigibilidade da verba pelo 

período de 05 (cinco) anos, conforme o art. 98, §3º do CPC.

 Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o competente RPV/Precatório, 

conforme solicitado, encaminhando ofício necessário.

Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores referentes 

estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará para levantamento.

Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do alvará 

em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

Às providências necessárias, INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 122009 Nr: 3469-18.2017.811.0021

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM, WMS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DA SILVA MUNIZ - 

OAB:51.220/ GO, Alex da Silva Muniz - OAB:51220/GO, Danielly Selke 

da Luz - OAB:22277/O

 1. Compulsando os autos, verifica-se que não foi expedida Carta 

Precatória para citação dos requeridos, embora a providência tenha sido 

determinada na decisão de fls. 22/26-v, constando dos autos tão somente 

carta precatória para a realização de estudo psicossocial (fl. 47-v).

2. Desta forma, por se tratar de providência imprescindível para o 

prosseguimento do feito, necessário se faz o chamamento do feito à 

ordem, para determinar a expedição de carta precatória para 

Paranaiguara/GO, a fim de que seja procedida a citação do requerido 

WEVERTON MOREIRA SOARES, nos termos em que foi determinado na 

decisão de fls. 22/26-v.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1023114 Nr: 4958-90.2017.811.0021

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFCS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 3. Ante o exposto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07 (sete) de agosto de 2018, às 18h30min (horário de Mato 

Grosso).Intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

designada.Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público (fl. 06-v) e pelo representado (fl. 76), para que também 

compareçam à audiência supramencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107817 Nr: 1217-76.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Guimarães

 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:

 1 – Inicialmente, em análise às razões do agravo de instrumento (fls. 

58/62), este Juízo MANTÉM a decisão agravada pelos próprios 

fundamentos.

 2 – No que tange ao pedido do exequente, diante do fato de que o credor 

visa o recebimento de crédito, aliado à circunstância de que uma das 

razões do recurso é a necessidade de preclusão quanto à decisão que 

julgar os pedidos contidos em impugnação ao cumprimento de sentença a 

fim de viabilizar a expedição de precatório, por cautela, este Juízo 

INDEFERE o pedido às fls. 64/65 até o julgamento do recurso de agravo.

 3 – INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91770 Nr: 1358-66.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciscus Maria Cornelis Saedt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 1 – Diante do requerimento do exequente, este Juízo DEFERE o pedido de 

ampliação da penhora do imóvel, nos termos do art. 874, inciso II do CPC.

 Desta feita, PROCEDA-SE a ampliação da penhora e a respectiva 

avaliação do imóvel constrito, devendo o Sr. Oficial de Justiça se atentar 

para o disposto no art. 838 Código de Processo Civil.

 2 – Após, INTIME-SE o executado através de seu advogado (art. 841, §1º 

do CPC) e eventual credor hipotecário (art. 799, I do CPC) para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem sobre a ampliação da penhora (art. 

841 do CPC) e a sua respectiva avaliação (art. 872, §2º do CPC).

 Saliente-se que é incumbência do exequente promover a averbação da 

penhora na matrícula imobiliária, nos termos do art. 799, inciso IX do CPC.

 3 – Na sequência, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberar 

quanto ao procedimento do ato expropriatório pretendido.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87662 Nr: 2104-65.2013.811.0021

 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: Sergio Stamato Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:8208

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

 Diante dos esclarecimentos acima, este Juízo ACOLHE a impugnação do 

Estado de Mato Grosso às fls. 186/187.

1 – Sendo assim, este Juízo HOMOLOGA o cálculo apresentado pelo 

executado às fls. 188/189.

2 – Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório de 

pagamento (RPV/Precatório) observando-se as formalidades de praxe.

 3 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 4 – Havendo notícia do pagamento, CONCLUSOS os autos para as 

deliberações necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do 

feito.

5 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96555 Nr: 197-84.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Enio Callegaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Areões Ltda, Naevio Fioravante 

Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante da análise da certidão acostada às fls. 101/05, este Juízo 

DEFERE o pedido de fls. 107/108 para que seja realizada a citação por 

hora certa da empresa requerida, com fundamento no artigo 252 e 

seguintes do Código de Processo Civil , observando-se as advertências 

do despacho inicial, oportunizando-se, caso necessário, o prazo de 15 

(quinze) dias para que o autor possa apresentar réplica, nos termos do 

art. 351 do CPC.

 2 – Após a conclusão da fase postulatória, REMETAM-SE os autos 

conclusos para as providências preliminares de saneamento do feito.

 3 – CUMPRA-SE. INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 122232 Nr: 3588-76.2017.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVTdS, FHTdS, MFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante das informações de fl. 76, designo Audiência de Continuação 

para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, para o dia 07 (sete) 

de agosto de 2018, às 13h00min (horário de Mato Grosso), cujo 
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comparecimento deverá ser feito via requisição à respectiva autoridade 

superior em relação aos policiais militares e/ou civis e, intimação pessoal 

em relação aos demais.

2. Havendo adolescente internado, requisite-o para comparecimento à 

solenidade (artigo 184, parágrafo 4º do ECA), intimando os seus 

representantes legais. Estado os adolescentes em liberdade, intime-os na 

forma legal.

3. Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública acerca da data 

aprazada.

4. Intimem-se as testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto 

eventualmente pela defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1027495 Nr: 49-68.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, pela análise do manancial informativo que se encontra coligido 

aos autos e não havendo qualquer circunstância que autorize a rejeição 

sumária da presente representação, nos termos análogos ao artigo 397 

caput do CPP c/c artigo 189 do ECA, determino a continuidade da presente 

representação.3. Diante disso designo audiência de continuação para 

oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, para o dia 07 (sete) de 

agosto de 2018, às 17h00min (horário de Mato Grosso), cujo 

comparecimento deverá ser feito via requisição à respectiva autoridade 

superior em relação aos policiais militares e/ou civis e, intimação pessoal 

em relação aos demais.Havendo adolescente internado, requisite-o para 

comparecimento à solenidade (artigo 184, parágrafo 4º do ECA), intimando 

os seus representantes legais. Estado os adolescentes em liberdade, 

intime-os na forma legal.Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública acerca da data aprazada.Intimem-se as testemunhas arroladas 

tanto pela acusação quanto eventualmente pela defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1025610 Nr: 6595-76.2017.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSP, OJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, pela análise do manancial informativo que se encontra coligido 

aos autos e não havendo qualquer circunstância que autorize a rejeição 

sumária da presente representação, nos termos análogos ao artigo 397 

caput do CPP c/c artigo 189 do ECA, determino a continuidade da presente 

representação.3. Diante disso designo audiência de continuação para 

oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, para o dia 07 (sete) de 

agosto de 2018, às 17h30min (horário de Mato Grosso), cujo 

comparecimento deverá ser feito via requisição à respectiva autoridade 

superior em relação aos policiais militares e/ou civis e, intimação pessoal 

em relação aos demais.Havendo adolescente internado, requisite-o para 

comparecimento à solenidade (artigo 184, parágrafo 4º do ECA), intimando 

os seus representantes legais. Estado os adolescentes em liberdade, 

intime-os na forma legal.Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública acerca da data aprazada.Intimem-se as testemunhas arroladas 

tanto pela acusação quanto eventualmente pela defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116484 Nr: 6478-22.2016.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Tratam-se os presentes autos de procedimento que visa à apuração de 

ato infracional nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 

8.069/1990).

Extinto o feito, retornou concluso ao gabinete, eis que ausente qualquer 

destinação dos bens apreendidos às fls. 12/13.

Pois bem.

 2. O artigo 124, caput, do Código de Processo Penal, especifica que:

Art.124. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for 

decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no art. 100 

do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se 

houver interesse na sua conservação.

No caso dos autos, vemos que os bens apreendidos (02 facas), se tratam 

de bem sem expressivo valor, de modo que a decretação de perdimento 

em favor da União não teria efetividade.

3. Diante do exposto, determino a destruição dos objetos apreendidos, 

certificando-se nos autos.

Em seguida, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115517 Nr: 5829-57.2016.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de processo de apuração de ato infracional, em desfavor de 

APARICIO JUNIO MORAES ROCHA.

A Representação foi recebida, momento em que foi designada audiência 

de apresentação (fls. 35/35-v).

O menor não foi localizado para citação (fl. 37), restando prejudicada a 

audiência de representação designada (fl. 38).

O Ministério Público apresentou novo endereço para citação do menor (fl. 

39). Contudo, não foi localizado (fl. 48).

Na sequência, pugnou pela expedição de mandado de busca e apreensão 

em face do adolescente e sobrestamento do feito até sua localização (fl. 

50).

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e Decido.

2. A matéria ventilada encontra guarida no art. 184, § 3º do ECA, in verbis:

“Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará 

audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre 

a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no art. 

108 e parágrafo.

(...)

§ 3º Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá 

mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, 

até a efetiva apresentação”.

Nesse contexto, considerando as sucessivas buscas infrutíferas pelo 

adolescente infrator (certidões de fls. 37 e 48), resta imperiosa a 

decretação da busca e apreensão do menor e sobrestamento do feito, até 

que seja encontrado.

3. Desta feita, determino a busca e apreensão do adolescente Aparício 

Junio de Morais Rocha, devidamente qualificado nos autos.

Determino, ainda, o sobrestamento do feito até a sua efetiva 

apresentação.

 Por oportuno, anoto que, cumprida a presente ordem, este Juízo deve ser 

imediatamente comunicado, a fim de designar audiência de apresentação 

do mesmo.

 Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1027284 Nr: 7791-81.2017.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Recebo a representação ofertada pelo Ministério Público, em face do 

adolescente Júlio Assis de Lima, eis que ausente qualquer motivo de 

rejeição liminar.

2. Designo audiência de apresentação para o dia 07 (sete) de agosto de 

2018, às 12h30min (horário de Mato Grosso).

 3. Cite-se o adolescente, a se defender, dando-lhe ciência do teor da 

representação, bem como a seus pais ou responsáveis, notificando-se 

todos para comparecerem à solenidade designada. Cientifique-o ainda de 

que poderá se fazer acompanhar de Advogado (art. 184, § 1° do ECA).

4. Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100011 Nr: 2235-69.2015.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS, OJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Desta feita, OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Canarana/MT, visando 

informações acerca do cumprimento da Carta Precatória remetida em 

19.06.2017, visando a busca e apreensão do menor Mateus (fl. 93).Com a 

resposta, em caso negativo, determino, desde logo, o SOBRESTAMENTO 

do feito até a efetiva apresentação dos adolescentes MATEUS MARTINS 

DA SILVA e OTAVIO JUNIOR DA SILVA.Por oportuno, anoto que, cumprida 

a presente ordem, este Juízo deve ser imediatamente comunicado, a fim 

de designar audiência de apresentação do mesmo. Cientifique-se o 

representante do Ministério Público.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1027504 Nr: 57-45.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Recebo a representação ofertada pelo Ministério Público, em face do 

adolescente Rômulo Vinicius Andrade Barros, eis que ausente qualquer 

motivo de rejeição liminar.

2. Designo audiência de apresentação para o dia 07 (sete) de agosto de 

2018, às 16h30min (horário de Mato Grosso).

 3. Cite-se o adolescente, a se defender, dando-lhe ciência do teor da 

representação, bem como a seus pais ou responsáveis, notificando-se 

todos para comparecerem à solenidade designada. Cientifique-o ainda de 

que poderá se fazer acompanhar de Advogado (art. 184, § 1° do ECA).

4. Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 118898 Nr: 1488-51.2017.811.0021

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ermano José de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por ERMANO JOSE DE CARVALHO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambas devidamente qualificadas nos autos.

Após alguns atos, a parte autora pugnou pela extinção do feito em virtude 

da caracterização da perda superveniente do interesse de agir (fl. 32).

É o relato do essencial.

 Fundamento e decido.

2. Considerando que o autor já conseguiu êxito no procedimento médico 

pretendido, verifica-se que a pretensão deduzida neste processo perdeu 

o seu objeto.

Em decorrência disto, o processo não se revela mais útil para o fim 

inicialmente proposto, tendo em vista a perda superveniente do seu objeto.

 3. Diante do exposto, tendo em vista a perda superveniente do interesse 

processual, JULGO EXTINTO o processo, sem a resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83504 Nr: 2341-36.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Rocha Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula a efetivação da 

obrigação de fazer decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informação do exequente (fl. 

174).

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o cumprimento da obrigação, que foi confirmada pela parte credora 

(fl. 174).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da obrigação pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a pretensão executória, com 

fundamento analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115094 Nr: 5516-96.2016.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Skalar Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews, Bruna da Fonseca Machado, Eronides 

Borges de Jesus, Neiva Iolan de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para declarar a ocorrência da prescrição aquisitiva e, por conseguinte, a 

propriedade da usucapiente IZABEL SKALAR MACHADO, qualificado nos 

autos, sobre o imóvel descrito na inicial, com fundamento nos artigos 

1.240, 1.242 e 1.243, do Código Civil.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, 

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

EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente.

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.

 Em relação aos honorários advocatícios, estes não são incidentes, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97359 Nr: 702-75.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Matheus Comercio - ME, Aparecido Matheus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Indefiro o pedido de busca de endereço formulado à fl. 30, por se tratar 

de incumbência da parte.

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

apresente novo endereço para citação dos executados, sob pena de 

arquivamento dos autos.

3. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 24514 Nr: 3815-81.2008.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Mundim & Cia Ltda, Antônio 

Carlos Mundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 3. Pelo exposto, com base no art. 921 III do NCPC, DETERMINO o 

arquivamento do feito, sem baixas na distribuição. O processo deverá 

permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre eventuais 

bens do devedor (art. 921, §3°, NCPC) ou até que se implemente a 

prescrição intercorrente do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113373 Nr: 4363-28.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Volnei Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA COSTA BEBER - 

OAB:13781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento do exequente (fl. 105), este Juízo DEFERE a 

busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

2 – Após, INTIME-SE a credora, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82381 Nr: 1224-10.2012.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Goetz & Zandonai Ltda, Maria Loraci Goetz, 

Luan Goetz Zandonai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a parte exequente para manifestar quanto a informação de 

pagamento constante às fls. 54/62 dos autos e requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de presunção de quitação.

2 – Em seguida, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-SE os autos conclusos.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37079 Nr: 1681-76.2011.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No decorrer do processo, constatou-se que o executado teria incorrido 

em erro ao registrar o infante como seu filho, eis que, na época, mantinha 

relacionamento amoroso com sua genitora. Contudo, o menor não nutria 

pelo requerido laço socioafetivo, a ponto de considerá-lo como pai. Diante 

da constatação da ausência de filiação, não há razão para a manutenção 

da presente execução. Isso porque, conforme entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, para que possa ser proclamada a 

exoneração do dever alimentar, deve ser comprovado, por meio de ação 

destinada à desconstituição do registro, que não há paternidade biológica 

e tampouco socioafetiva. 3. Desta forma, com fundamento no art. 924, 

inciso II e art. 925, ambos do Código de Processo Civil, este Juízo JULGA 

EXTINTA a execução de alimentos. Proceda-se a formalização da 

penhora, por termo nos autos, dos valores bloqueados às fls. 72/74 e, em 

seguida, expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 975,61 

(novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos) em favor 

da parte exequente, devolvendo o saldo remanescente à conta do 

executado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas 

anotações e baixas regulares. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17067 Nr: 206-27.2007.811.0021

 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: Mauro Fernandes de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:

 Ante a natureza infringente dos embargos de declaração, abra-se vista 

dos autos à autarquia ré, mediante remessa, para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, NCPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33861 Nr: 2871-11.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Leite de Sales

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Desta maneira, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

formulado pelo executado/impugnante às fls. 223/224-v, para homologar 

os cálculos de fl. 225.

Com fundamento no princípio da causalidade, aliado à aplicação do art. 98, 

§2º do Código de Processo Civil, CONDENO o impugnado ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios 

correspondentes a 10 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

84, §2º e §3º do CPC. Contudo, SUSPENDO exigibilidade da verba pelo 

período de 05 (cinco) anos, conforme o art. 98, §3º do CPC.

 Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o competente RPV, conforme 

solicitado, encaminhando ofício necessário.

Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores referentes 

ao RPV estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

referidos valores.

Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do alvará 

em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

Às providências necessárias, INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31917 Nr: 917-27.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristovão Martins de Paula

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

 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: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 3. Desta forma, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a apresentação dos documentos listados pelo perito às fls. 

263/265, a fim de que possa ser confeccionada a perícia contábil, 

advertindo que a não observância deste prazo acarretará na preclusão e 

consequente homologação dos cálculos apresentados pelo exequente.

Com a apresentação dos documentos, INTIME-SE o perito, para que dê 

início à confecção do laudo contábil.

Em caso de decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37205 Nr: 1807-29.2011.811.0021

 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: Jovina Alves Rodrigues de Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

ante a ausência de comprovação dos requisitos legais.

 Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos 

honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, 

com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

 No entanto, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba acima, 

tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1447 Nr: 60-98.1998.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Martins - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rogério da Silva - 

OAB:PE-16993, Roberto Carlos Lorensini - OAB:1.314.173 OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GONÇALVES LINO - 

OAB:8683

 1 – Com fundamento no art. 20 da Lei n. 10.522/2002 , DETERMINA-SE a 

suspensão do processo e o seu arquivamento provisório até a 

formalização do montante fixado na norma de referência ou até a 

ocorrência do prazo prescricional, contado do arquivamento, em sintonia 

com o entendimento solidificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106285 Nr: 424-40.2016.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdSN, Silvania Rodrigues de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Pedro da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de citação por edital formulado à fl. 49-v, diante das 

sucessivas tentativas infrutíferas de citação pessoal.

2. Proceda-se a citação editalícia da parte requerida, fixando-o pelo prazo 

de 20 (vinte) dias no átrio do fórum, a fim de dar ciência a (o) Requerido 

(a), para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, bem como as que se vencerem no curso do 

processo, com os acréscimos legais, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão civil.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vista à parte autora.

4. Por fim, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82367 Nr: 1211-11.2012.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM, SPM, SPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 1. Defiro o pedido de fl. 95 e, consequentemente, determino a 

transferência dos valores bloqueados para o exequente, nos termos 

solicitados.

 2. Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92908 Nr: 2257-64.2014.811.0021

 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: Adauto Garcia Hespporte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

de Mato Grosso - OAB:

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

 Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula a efetivação da 

obrigação de fazer decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informação do exequente (fl. 

220).

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o cumprimento da obrigação, que foi confirmada pela parte credora 

(fl. 222).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da obrigação pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a pretensão executória, com 

fundamento analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31723 Nr: 723-27.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antônio Knob

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 1. Indefiro o pedido de desconsideração da perícia formulado pelo 

exequente às fls. 535/542, tendo em vista que incumbe ao perito requerer 

às partes os documentos que impute necessários para a confecção do 

laudo.
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 Além do mais, verifico que o laudo pericial foi realizado com base nas 

Cédulas Rurais pactuadas entre as partes, documentos que foram 

necessários para resolução dos questionamentos.

2. Por outro lado, entendo devida a intimação do perito responsável pela 

confecção do laudo, para esclarecer as dúvidas apontadas pelo 

exequente às fls. 535/542 e pelo executado às fls. 563/564, no tocante 

aos cálculos.

3. Desta forma, intime-se o perito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste acerca dos questionamentos realizados pelo exequente às 

fls. 535/542 e pelo executado às fls. 563/564, no que tange aos cálculos.

Na sequência, abra-se vista dos autos às partes para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99762 Nr: 2111-86.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Irany Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Barbosa da Silva, Aline Nayara da 

Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de citação por edital formulado pela parte autora, 

considerando o esgotamento das tentativas de citação pessoal.

2. Proceda-se a citação editalícia da parte requerida, fixando-o pelo prazo 

de 20 (vinte) dias no átrio do fórum, observando o disposto no art. 257 do 

Novo Código de Processo Civil.

3. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para se manifestar.

4. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103019 Nr: 4106-37.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemar de Oliveira Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Nazaré/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

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

Nova Nazaré/MT - OAB:

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

manifeste quanto ao petitório de fls. 127/128.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1023333 Nr: 5080-06.2017.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Reinaldo Disarz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhonathan Sergio Disarz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmindo Moreira Matos Neto 

- OAB:45.319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de embargos à execução de alimentos ajuizados por SERGIO 

REINALDO DISARZ em face de DHONATHAN SERGIO DISARZ, ambos 

qualificados nos autos.

 Ao analisar o recebimento da petição inicial, este Juízo determinou que o 

embargante demonstrasse os pressupostos necessários para o 

deferimento da assistência judiciária gratuita (fl. 10).

 O embargante foi intimado da decisão (fl. 11), porém, deixou transcorrer o 

prazo in albis (fl. 12).

 Decisão de fls. 13/14-v, indeferiu a gratuidade da justiça, determinando a 

intimação do embargante para recolher as custas.

Contudo, mais uma vez o embargante deixou transcorrer o prazo, sem se 

manifestar nos autos (fl. 16).

O Ministério Público pugnou pela extinção do feito (fl. 17).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

2. Compulsando os autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso 

porque o embargante não efetuou o pagamento das custas e despesas 

processuais após ser devidamente intimado para tal desiderato (fl. 16), 

tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, em razão da ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas pelo embargante.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82701 Nr: 1544-60.2012.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSD, IRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRD

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmindo Moreira Matos 

Neto - OAB:45.319/GO

 1 2. Conforme se depreende, embora citado (fl. 56), o requerido deixou 

transcorrer o prazo para pagamento do débito, sem proferir qualquer 

manifestação nos autos. Diante disso, a parte autora pugnou pela 

decretação de sua prisão civil. Pois bem. A respeito da prisão civil na 

execução de alimentos, dispõe o art. 528 do NCPC: No mesmo sentido, se 

manifesta o artigo 19 da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos), constando 

apenas uma alteração quanto ao prazo da prisão civil, que para a Lei 

especial deve ser de até 60 (sessenta) dias: Ademais, o débito alimentar 

que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo (Súmula nº 309 STJ). 3. Desta feita, decreto a 

prisão civil de SERGIO REINALDO DISARZ, pelo prazo de 01 (um) mês, nos 

termos do art. 528, § 3º, do NCPC, fato que não o isenta do adimplemento 

das prestações alimentícias não pagas, nos termos do art. 528, § 4º, do 

mesmo Código. Atualize-se o valor do débito, expedindo mandado de 

prisão logo em seguida, no qual deverá constar a obrigatoriedade de o 

executado ficar separado dos presos comuns. Outrossim, nos termos do 

artigo 528, § 1º do NCPC, determino o protesto do pronunciamento judicial. 

Para tanto, expeça-se a certidão que alude o art. 517, § 2º, do mesmo 

diploma legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 3698 Nr: 20-24.1995.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Areões Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Franklin Ramos de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916, Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT, Rodrigo Zampoli Pereira - OAB:7198/MT

 1 – Diante da manifestação às fls. 300/303, a qual o executado afirma que 

a dívida se encontrava desde antes do ajuizamento da execução, 

tratando-se de medida em que pode obstar o prosseguimento da 

execução ante a falta de título executivo judicial exigível, INTIME-SE 

pessoalmente o representante legal da empresa credora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste expressamente sobre o documento à fl. 

304.

 Não havendo manifestação no prazo acima assinalado, este Juízo irá 

importar a existência de quitação da obrigação e a extinção do processo 

de execução, nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil e art. 

319 do Código Civil.

 2 – Em seguida, após o decurso do prazo ou colacionada eventual 

manifestação do exequente, REMETAM-SE os autos conclusos para a 

análise dos pedidos do executado constantes às fls. 300/303.
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 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97474 Nr: 769-40.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Matheus Comercio - ME, Aparecido Matheus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Indefiro o pedido de busca de endereço formulado às fls. 27/27-v, por 

se tratar de incumbência da parte.

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

apresente novo endereço para citação dos executados, sob pena de 

arquivamento dos autos.

3. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31621 Nr: 621-05.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Jose Stein

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 1. Intime-se a empresa Real Brasil Consultoria para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifique de forma pormenorizada, quais elementos foram 

considerados para o arbitramento dos honorários periciais, diante da 

exorbitância dos valores.

2. Com a resposta, intimem-se as partes para manifestação.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31289 Nr: 288-53.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E B Prestes Comercio Ltda, Epifanio Brizola 

Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Requer o exequente a designação de nova hasta pública, 

considerando que a última, realizada em 24.08.2017, teve resultado 

negativo (fl. 49). Contudo, entendo que não há razão para nova 

designação.

Como se percebe, a última tentativa de alienação do bem ocorreu em curto 

lapso temporal, de modo que uma nova designação traria, além de grande 

dispêndio financeiro, grande possibilidade de frustração no resultado, pois 

o credor sequer trouxe aos autos elementos que demonstre a eficácia do 

meio para a satisfação do crédito.

2. Diante disso, com fundamento nos Princípios da Duração Razoável do 

Processo e da Efetividade, INDEFIRO, por ora, o pedido expropriatório.

 3. ABRAM-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste o que entender de direito, indicando bens passíveis 

de constrição e expropriação, sob pena de incidência da regra do art. 40 

da LEF.

 Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38419 Nr: 3021-55.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enoque de Sousa Lima, Moises de Lima Neto, Paulo 

Daniel Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido Cavaglieri, Carlos de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Jhesyka Teles Padilha - OAB:19357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto E.B. Neto - 

OAB:93487/SP, Dalíria Dias Amante - OAB:311.849/SP, 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

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, acrescido das custas, no importe de 10% (dez por cento), 

ex vi do artigo 523, caput e §1º, do Código de Processo Civil – no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

 2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83560 Nr: 2397-69.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Ribeiro Pretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 1. Diante do adimplemento do débito noticiado à fl. 161, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas necessárias.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27844 Nr: 2285-08.2009.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Maria de Melo

 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:

 3. Desta maneira, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

formulado pelo executado/impugnante às fls. 174/175-v, para homologar 

os cálculos de fls. 177/177-v.

Com fundamento no princípio da causalidade, aliado à aplicação do art. 98, 

§2º do Código de Processo Civil, CONDENO o impugnado ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios 

correspondentes a 10 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

84, §2º e §3º do CPC. Contudo, SUSPENDO exigibilidade da verba pelo 

período de 05 (cinco) anos, conforme o art. 98, §3º do CPC.

 Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o competente RPV/Precatório, 

conforme solicitado, encaminhando ofício necessário.

Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores referentes 

estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará para levantamento.

Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do alvará 

em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.
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Às providências necessárias, INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84224 Nr: 3063-70.2012.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSP, HSP, Judite Neres de Souza, ISP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercilio Palombit

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Desta feita, decreto a prisão civil de ERCILIO PALOMBIT, pelo prazo de 

01 (um) mês, nos termos do art. 528, § 3º, do NCPC, fato que não o isenta 

do adimplemento das prestações alimentícias não pagas, nos termos do 

art. 528, § 4º, do mesmo Código. Atualize-se o valor do débito, expedindo 

mandado de prisão logo em seguida, no qual deverá constar a 

obrigatoriedade de o executado ficar separado dos presos comuns. 

Outrossim, nos termos do artigo 528, § 1º do NCPC, determino o protesto 

do pronunciamento judicial. Para tanto, expeça-se a certidão que alude o 

art. 517, § 2º, do mesmo diploma legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 3504 Nr: 758-36.2000.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rima - Rio Manso Agro-Pastoril S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIACARDINI NETO - 

OAB:NONONONONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 1 - Diante do exposto, este Juízo INDEFERE o pedido de redirecionamento 

na forma pretendida pelo exequente na manifestação às fls. 253/254.

 2 – INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 - CUMPRA-SE.

 4 - Após, CONCLUSOS.

Água Boa/MT, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82290 Nr: 1134-02.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMAdD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVASResolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos, bem 

como consignar o ônus probatório. Nesta esteira, com fundamento no art. 

373, inciso I do Código de Processo Civil, incumbe ao autor quanto ao fato 

constitutivo de seu direito.Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: regularização de guarda dos infantes Rafaela Alves da 

Cunha e Gabriel Alves da Cunha. Considerando a inexistência de laudo 

social nos autos, DETERMINO a realização do estudo psicossocial entre a 

parte autora e os menores acerca do objetivo desta demanda. Para tanto, 

INTIME-SE a psicóloga e a assistente social cadastrada para apresentar 

estudo do caso no domicílio da autora, visando aferir as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais, em laudo 

circunstanciado a ser apresentado no prazo de 20 (vinte) dias.Feitas 

estas considerações e, não havendo questões preliminares a serem 

analisadas, DETERMINO 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.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. Água Boa/MT, 21 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86603 Nr: 1094-83.2013.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCIFPSRL, ENdSP, JPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da ausência de indicação de bens pelo exequente, com fulcro no 

artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, este 

Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo 

período fica suspenso o curso do prazo prescricional. ADVIRTA-SE o 

credor que após o transcurso do prazo acima terá início o prazo de 

prescrição intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º do CPC.

Saliente-se que o desarquivamento do feito somente irá ocorrer na 

hipótese de ser localizado bem passível de constrição. Portanto, não será 

admitido mero requerimento de diligências sem a mínima demonstração de 

sua efetividade.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 20 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115796 Nr: 6040-93.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Soares Machado, Selda Rodrigues de Oliveira 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Paz Silva Pimentel, Otavio Silverio da 

Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Fernanda Santos de 

Carvalho - OAB:20144-O/MT, Michel Rocha - OAB:23904-O/MT, 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

 1 – Considerando que o Novo Código de Processo Civil passou a instigar 

a autocomposição, e que é dever do Magistrado, com o objetivo de 

propiciar às partes a solução consensual do conflito, em sintonia com o 

art. 3º, §3º do CPC, diante da afirmação do impugnante de que a 

pendencia na realização do registro seria a ausência de regularização do 

procedimento de certificação do loteamento que estaria pendente de 

análise por entidade pública, tem-se que a designação de audiência de 

conciliação pode ser eficaz para a solução do litígio através de 

conciliação.

 Nesta esteira, por se tratar a demanda em que se admite composição 

entre as partes diante da disponibilidade da demanda, DESIGNA-SE 

sessão de conciliação a ser realizada no dia 08 de agosto de 2018 às 

12h30min (MT) no CEJUSC, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados.

2 – INTIMEM-SE as partes através de seus advogados via DJE para o 

comparecimento à audiência de conciliação acima designada.

3 – Após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, o que 

deverá ser certificado nos autos, remetam-se os autos CONCLUSOS para 

saneamento.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111852 Nr: 3549-16.2016.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Inacio Filho - ME, José Inácio Filho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Indefiro o pedido de busca de endereço formulado às fls. 20/20-v, por 

se tratar de incumbência da parte.

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

apresente novo endereço para citação dos executados, sob pena de 

arquivamento dos autos.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97799 Nr: 937-42.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Oliveira Mota, Gilva Pereira de Oliveira Mota, 

Tarzan de Castro, Geralda D`Arc Ribeiro de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Eduardo Cesar Furlanetto, José Antonio 

Adum Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Diego da Cruz Bino - 

OAB:13950/MT, José Guilherme Júnior - OAB:OAB/MT 2.615, 

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763, SÍLVIO BEZERRA DA 

SILVA - OAB:10648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Saturnino Fernandes Netto - OAB:6034/PR, 

Thais Aranda Barrozo - OAB:27264/PR

 1 – INTIMEM-SE pessoalmente os exequentes no endereço descrito na 

petição inicial a fim de que, no prazo de 15 (dez) dias, promovam a 

sucessão processual do executado, sob pena de exclusão da execução 

em relação ao aludido devedor.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 81607 Nr: 444-70.2012.811.0021

 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: Francisca Edileide dos Santos Silva

 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:

 1. Diante da comprovação do requerimento administrativo (fls. 168/169), 

reputo como caracterizado o interesse de agir.

2. Abra-se vista dos autos à Autarquia ré, para que apresente 

contestação, nos moldes da decisão exarada no Recurso Extraordinário 

nº. 631.240/MG.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94106 Nr: 3226-79.2014.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSdS, Elisete Soares Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Werico dos Santos Lemes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 2. Com efeito, regularmente citado, o executado não efetuou o 

pagamento da dívida e frustraram-se todas as tentativas de penhora. = 3. 

Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo SUSPENDE 

a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso 

o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do mesmo dispositivo. 

ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do prazo acima terá 

início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, 

§4º. Por outro lado, não havendo o pagamento do débito pelo executado, 

com fundamento no art. 517, §1º c/c 528, ambos do novel Código de 

Processo Civil, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de 

pagamento a fim de propiciar ao exequente proceder ao protesto judicial 

atinente à pensão alimentícia no montante descriminado na planilha. Por 

fim, dada a não efetivação de constrição de bens do devedor e 

considerando que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, 

movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para remeter o 

feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados bens 

passíveis de penhora ou modificada a situação fática de insolvência do 

executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da execução. 

Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o exequente 

a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da dívida. 

Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE 

o arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22555 Nr: 1886-13.2008.811.0021

 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: Di Domenico Diehl & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Areões Ltda, João Franklin Ramos 

de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Zampoli Pereira - 

OAB:7198/MT, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 1 – Com fundamento no art. 104 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

advogado do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione 

procuração em nome da parte, sob pena de inexistência do ato e a 

declaração de revelia.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para a análise do 

deferimento das provas pretendidas pelas partes.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84876 Nr: 3714-05.2012.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Analisando a manifestação acostada às fls. 34/35, verifica-se que o 

exequente requer, na realidade, a reconsideração da decisão às fls. 

31/33.

 Sendo assim, este Juízo INDEFERE o pedido às fls. 34/35.

 2 – ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste o que entender de direito, indicando bens passiveis 

de penhora, sob pena de adoção da sistemática do art. 40 da Lei n. 

6.830/1980.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105020 Nr: 5232-25.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cardoso Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Considerando que não consta dos autos certidão de óbito do instituidor, 

intime-se a parte autora para juntar o referido documento, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2. Com a juntada, abra-se vista dos autos ao Instituto Nacional do Seguro 

Social para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a implantação do 

benefício munido dos documentos apresentados, sob pena de aplicação 

de multa cominatória.
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 3. Por fim, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97800 Nr: 938-27.2015.811.0021

 AÇÃO: Liquidação Provisória por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Oliveira Mota, Gilva Pereira de Oliveira Mota, 

Tarzan de Castro, Geralda D`Arc Ribeiro de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Eduardo Cesar Furlanetto, José Antonio 

Adum Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Diego da Cruz Bino - 

OAB:13950/MT, José Guilherme Júnior - OAB:OAB/MT 2.615, SÍLVIO 

BEZERRA DA SILVA - OAB:10648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Saturnino Fernandes Netto - OAB:6034/PR, 

Thais Aranda Barrozo - OAB:27264/PR

 1 – INTIMEM-SE pessoalmente os exequentes no endereço descrito na 

petição inicial a fim de que, no prazo de 15 (dez) dias, promovam a 

sucessão processual do executado, sob pena de exclusão da execução 

em relação ao aludido devedor.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2079 Nr: 147-88.1997.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS, SLdM, AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Souza - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:OAB MT 8963/mt, Arlindo José Vogel - OAB:5360-A, 

Carlos Santos - OAB:21622/MT, Júlio César Nogueira Reis - 

OAB:19166/GO, Paulo Emilio Monteiro de Magalhães - OAB:OAB/MT 

8.988

 1 – INTIME-SE o executado Salustiano Lourenço de Mello a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, possa complementar o documento à fl. 267, 

colacionando aos autos extrato bancário original dos últimos 03 (três) 

meses anteriores a constrição patrimonial (17/08/2017), que teria sido 

realizado em sua conta poupança, consignando-se a ocorrência de 

preclusão em caso de inércia.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85923 Nr: 434-89.2013.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alcir Zandoná

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de ANTÔNIO ALCIR ZANDONÁ, todos qualificados no encarte 

processual, visando à satisfação do débito descrito na certidão de dívida 

ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo o arquivamento do processo em razão do adimplemento da 

dívida (fl. 53).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente, 

verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 156, inciso I do Código Tributário Nacional.

 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento os executados das custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

Água Boa/MT, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1027562 Nr: 103-34.2018.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdSS, Luana Lino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Pereira de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:, Mauro Mello Teixeira - OAB:OAB-GO 19.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do requerimento da Defensoria Pública (fl. 52) e da manifestação 

do Ministério Público (fl. 54), DEFERE-SE o pedido de prisão civil do 

executado João Batista Pereira de Souza.

 Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente 

citado e intimado, deixou de efetuar o pagamento total da dívida 

exequenda.

Em razão disso dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3ºdo CPC , 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado João Batista Pereira de Souza 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, conforme tabela apresentada à fl. 53, 

incluídas aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 

do STJ).

 EXPEÇA-SE imediatamente mandado de prisão civil para cumprimento, 

considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação 

de pagar a pensão alimentícia.

Sem prejuízo do disposto acima, PROCEDA-SE ao protesto judicial atinente 

à pensão alimentícia no montante descriminado na planilha à fl. 53, 

conforme autoriza o art. 528, §3º do CPC.

 Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º do 

CPC .

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85358 Nr: 4186-06.2012.811.0021

 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: Walter de Freitas Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em relação à alegação do impugnante de que o credor não utilizou 

corretamente os indexadores dos juros moratórios, reputa-se que não 

merece acolhida. Pelo que se observa da memória de cálculo do 

exequente nota-se que foi utilizada a mesma sistemática do exequente 

atinente aos indexadores (“12% a.a até 07/2009, 6% a.a até 06/2012 e 

correspondente à poupança no dia primeiro em diante”).

Sendo assim, não há o que se falar em ilicitude na utilização dos 

indexadores, eis que esses se deram nos termos do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal.

 1 – Desta feita, este Juízo REJEITA a impugnação do executado, ante a 

inexistência de excesso de execução na forma arguida.

 2 – Sendo assim, este Juízo HOMOLOGA o cálculo apresentado pelo 

exequente à fl. 165.

3 – Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o competente RPV 

observando-se as formalidades de praxe.

 4 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 5 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

6 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 8142 Nr: 631-59.2004.811.0021

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

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Analisando detidamente o feito, percebe-se que todas as diligências 

úteis no sentido de localizar bens aptos a adimplir o crédito já foram 

realizadas, ressalto, como BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, inclusive 

buscas junto à Receita Federal.2. Nesse sentido, entendo que não pode o 

credor reiterar eternamente os mesmos pedidos que já foram realizados, 

em que pese o credor ter direito a efetividade de seu crédito é certo que 

uma justiça que despende seu tempo com diligências infrutíferas não 

cumpre seu fim social e compromete a razoável duração de todos os 

demais processos.Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça tem 

entendimento que o credor somente pode reiterar pedidos já realizados 

caso esse demonstre uma mudança na situação anterior, fato esse que 

não ocorreu na espécie, vejamos o entendimento daquela corte.III - A 

denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do 

processo, que é, justamente, a realização do direito material já 

reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi 

proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, 

cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou 

e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante 

instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional.IV - 

Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao 

exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, 

demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação 

econômica do executado. Precedentes.V - Recurso especial improvido.3. 

Pelo exposto, com base no art. 40, § 2º, da Lei n.º 6.830/80, determino o 

arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo o processo 

permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre eventuais 

bens do devedor (Art. 40 §3° da LEF) ou até que se implemente a 

prescrição intercorrente do feito.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103629 Nr: 4537-71.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. Gonzales Souza - ME, Beatriz Regina Stein, Gereci 

Junior Bresolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Regina Stein, Gereci Junior Bresolin, A. 

Gonzales Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744, 

Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio 

Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, Wilson 

Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o mérito 

das pretensões apresentadas pelos reconvintes a fim de:

 A) CONDENAR a empresa reconvinda a promover o abatimento 

proporcional do preço (fl. 128) correspondente a 35 % (trinta e cinco por 

cento) do montante integral, observando-se a amortização ocorrida no 

valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 

20, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

 Saliente-se que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

adimplidos pelos reconvintes deve ser atualizado pelo IPCA-E/IBGE desde 

a data do efetivo depósito, acrescido de juros moratórios da data citação à 

razão de 1 % (um por cento) ao mês. Além disso, o débito resultante na 

operação de abatimento proporcional do preço deverá ser corrigido 

monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros moratórios de 1 % (um 

por cento) ao mês, ambos incidentes da data da citação da lide 

reconvencional.

 B) CONDENAR a reconvinda ao pagamento da quantia individual no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada reconvinte a título de 

danos morais, com fundamento no art. 5º, inciso X da Constituição 

Federal, bem como nos termos do art. 12 e parágrafo único do Código Civil 

e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos de correção 

monetária pelo IPCA/E-IBGE e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados 

de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ, tendo em vista a ausência de 

prejuízo aferível na data do evento danoso.

 C) CONDENAR a reconvinda ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios no importe 

equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, 

nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

 Havendo o trânsito em julgado, este Juízo DETERMINA o arquivamento do 

processo com as baixas e anotações necessárias.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110012 Nr: 2446-71.2016.811.0021

 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: Nilsa Ferreira Xavier da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduarda Cardoso Lopes - 

OAB:OAB/GO 41.946, Milton Celio Batista Pinto - OAB:OAB/GO 15150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da remessa errônea dos autos à Procuradoria-Geral do Estado 

de Mato Grosso, determino a reabertura de prazo, com a imediata remessa 

à Procuradoria do INSS, para que se manifeste acerca dos documentos 

jungidos pela autora às fls. 42/45.

2. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19548 Nr: 2697-07.2007.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de ação execução de alimentos proposta por I. P. R., 

representado por sua genitora MARIA AUXILIADORA RODRIGUES 

SOBRINHO DA SILVA, em que a parte exequente afirma a ocorrência de 

adimplência da obrigação alimentícia vindicada nesta demanda, motivo pelo 

qual requereu a extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil (fl. 85).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. Em análise do feito, nota-se pelas manifestações da exequente de que 

a obrigação alimentícia referente ao objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita.

 3. Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, este Juízo JULGA EXTINTA a execução de 

alimentos.

 PROMOVA-SE o levantamento de eventual constrição.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92845 Nr: 2207-38.2014.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Elias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 1 – Considerando à manifestação à fl. 50, este Juízo DEFERE o pedido de 

transferência de valores que foram bloqueados por este Juízo, tendo em 

vista a ocorrência de preclusão pelo executado (fl. 37 e 43).

 2 – Em seguida, ABRAM-SE vista dos autos ao exequente para que, no 
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prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito, visando ao 

prosseguimento do feito com a indicação de bens passíveis de constrição, 

sob pena de aplicação da sistemática disposta no art. 40 da LEF.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 25372 Nr: 4665-38.2008.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sival Pereira de Souza, Donizete Galdino de 

Souza, Sival Pereira de Souza e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 1 – Diante da manifestação da parte exequente (fls. 84/87), DEFERE-SE o 

pedido. Assim, com fundamento no art. 151, inciso III, do CTN, 

SUSPENDE-SE o curso da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano.

2 – Decorrido este prazo acima assinalado, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE 

vista dos autos à parte exequente com a advertência de que não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias o processo será arquivado sem 

prejuízo de ser adotada a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

 3 – FIXA-SE o termo final de tal interstício o dia 20/06/2019 e, não 

havendo manifestação da exequente, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – Conste anotação do sistema Apolo lembrete a fim de que seja 

desarquivado o processo e promovida a sua CONCLUSÃO.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107098 Nr: 876-50.2016.811.0021

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Ferraz Rodrigues, Maria da Penha Nonato 

Fernandes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da informação de fl. 44, verifica-se que resta impossibilitada a 

averbação. Desta forma, não havendo outra providência, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111117 Nr: 3089-29.2016.811.0021

 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: OLdS, JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

 a) condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia arbitrada em 

30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, equivalente hoje a R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), que deverá ser 

depositado em conta bancária a ser informada previamente pela parte 

requerente todo dia 10 (dez) de cada mês, tudo com esteio no artigo 1.694 

do Código Civil.

 b) condenar, ainda, o requerido ao pagamento das despesas 

extraordinárias, no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos custos 

das despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas, material escolar, 

etc.

 Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC.

Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108580 Nr: 1591-92.2016.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Fonseca Sales Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24076-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do momento processual do feito, INTIME-SE o inventariante para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a comprovação do 

adimplemento do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCD) 

ou a declaração de sua isenção.

 No mesmo prazo, caso queira, CONSIGNE-SE a oportunidade para que o 

inventariante possa apresentar partilha amigável sobre os bens 

pertencentes ao acervo hereditário, observando-se as respectivas quotas 

parte dos herdeiros.

 2 – Em seguida, sendo apresentada manifestação ou decorrido o prazo 

acima assinalado, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116440 Nr: 6453-09.2016.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA COSTA BEBER - 

OAB:13781

 Forte nos fundamentos acima, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada pelo embargante com esteio nos artigos 487, inciso I 

e 920, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

 Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENA-SE o embargante 

ao pagamento das custas e despesas processuais.

 No que tange aos honorários advocatícios, com supedâneo no art. 85, 

§2º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o embargante ao 

pagamento no equivalente a 10 % sobre o proveito econômico atualizado 

do processo executório.

 Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

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

TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de execução em 

apenso n. 4363-28.2016.811.0021 (Código Apolo n. 113373).

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115049 Nr: 5485-76.2016.811.0021

 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: MFSF, VEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS, DMF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 – Os endereços indicados às fls. 66 e 71 são insuficientes, eis que, o 

primeiro não consta o nome do bairro onde o réu estaria residindo, 

enquanto que, o segundo, não expressa o número, a quadra e outros 

indicativos a fim de que este Juízo pudesse autorizar a renovação do ato 

e o agendamento de nova audiência.
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 Sendo assim, ABRA-SE vista dos autos à autora a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, possa complementar tais dados e viabilizar o 

cumprimento do ato.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31536 Nr: 536-19.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izidoro Miguel Lorini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 1. Indefiro o pedido de desconsideração da perícia formulado pelo 

exequente às fls. 504/510, tendo em vista que incumbe ao perito requerer 

às partes os documentos que impute necessários para a confecção do 

laudo.

 Além do mais, verifico que o laudo pericial de fls. 484/490 foi realizado 

com base nas Cédulas Rurais pactuadas entre as partes, documentos que 

foram necessários para resolução dos questionamentos.

2. Por outro lado, entendo devida a intimação do perito responsável pela 

confecção do laudo, para esclarecer as dúvidas apontadas pelo 

exequente no tocante aos cálculos.

3. Desta forma, intime-se o perito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste acerca dos questionamentos realizados pelo exequente as 

fls. 504/510, no que tange aos cálculos.

Na sequência, abra-se vista dos autos às partes para manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22728 Nr: 2053-30.2008.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natural Comercio de Madeiras Ltda, Anderlei 

Gonçalves Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rachel Freitas das Silva - 

OAB:25793/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 1. Indefiro o pedido de citação de fl. 142, em virtude da falta de 

efetividade da medida. Isso porque já foi realizada tentativa de citação por 

oficial de justiça no endereço e constatado que o paradeiro do executado 

é desconhecido pelos proprietários do imóvel.

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

apresente novo endereço para citação do executado, sob pena de 

arquivamento dos autos.

3. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111945 Nr: 3592-50.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milka Paes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Santhiago Andrade Martins - 

OAB:395996/SP

 Trata-se de busca e apreensão ajuizada por BANCO BMC S/A em face de 

MILKA PAES RIBEIRO, ambos qualificados no encarte processual.

 Realizados alguns atos processuais, a ré foi citada, como também foi 

realizada a apreensão do veículo, objeto litigioso desta demanda (fls. 

51/53).

 Em seguida, a ré apresentou contestação, alegando em preliminar a 

impugnação do valor da causa, bem como também ajuizou reconvenção 

visando à revisão das cláusulas contratuais dispostas no instrumento 

contratual (fls. 54/61).

 O requerente apresentou réplica (fls. 71/82).

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 Em análise à contestação apresentada pela requerida, verifica-se que ela 

não impugnou especificamente quanto à existência da mora “debitoris”. 

Aliás, ela afirma a ausência de pagamento, porém, verbera que a causa 

se deu diante da oneração das parcelas no curso do contrato, motivo pelo 

qual apresentou pedido de reconvenção.

 Assim, é incontroversa a questão relativa à “mora debitoris”, tendo em 

vista que a requerida não nega o inadimplemento das prestações, mas 

apenas atribuiu tal fato a impossibilidade financeira em decorrência da 

oneração da obrigação.

1 – Portanto, este Juízo REPUTA incontroversa a mora contratual 

“debitoris”, ante a ausência de impugnação especificada.

 2 – Em relação ao pedido de gratuidade de justiça apresentado na 

contestação e sua extensão ao pedido de reconvenção revisional, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC , INTIME-SE a ré (DJE) para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão 

do benefício, sob pena de indeferimento do pedido.

 2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109654 Nr: 2264-85.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:OAB/MT 20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído nos autos, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito requerendo 

medidas úteis ao seu prosseguimento, sob pena de arquivamento dos 

autos em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13239 Nr: 179-78.2006.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira Novaes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 

bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14722 Nr: 1666-83.2006.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente nos autos dados bancários para transferência dos 
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valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19649 Nr: 2789-82.2007.811.0021

 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: Deusirene Maria da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:OAB/MT 9.741, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456, Vitor Amadeu Artioli - OAB:17.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 

bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21220 Nr: 598-30.2008.811.0021

 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: Antonia da Silva Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 

bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30147 Nr: 4586-25.2009.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 

bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36605 Nr: 1206-23.2011.811.0021

 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 Aparecida Gonçalves de Lima

 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:

 . Nesse quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: a 

comprovação da incapacidade temporária ou permanente da autora que a 

torne insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência. 3. Desta feita, considerando a necessidade de se 

realizar perícia para averiguar se há incapacidade da requerente, NOMEIO 

como perito o médico Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 

7805), telefone (66) 3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC ). A data da 

realização da perícia deverá ser indicada pelo perito nomeado e 

certificado nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo deverá intimar 

as partes acerca desta, bem como o local e o horário agendado. Com 

fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

especificamente o disposto na Tabela de Honorários Periciais, ARBITRO 

os honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais).Sendo indicado pelo perito a data e local da realização da perícia, 

DETERMINO a intimação das acerca do ato, conforme exigência do art. 474 

do Código de Processo Civil , devendo o laudo pericial ser apresentado 

nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser 

cientificado deste prazo (art. 465 do CPC ).As partes poderão arguir o 

impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1, 

incisos I, II e III do CPC.Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil . Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários.Na sequência, remetam-se os 

autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35815 Nr: 416-39.2011.811.0021

 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: Geraldo Antonio Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto do Val de Paula e Silva, Silvia Maria 

Lima de Paula, Isidoro Celso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Bubry Reimer dos 

Santos - OAB:8.543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Marilene Mendes da Silva - OAB:3.945/MT

 1 – Em vista da possibilidade de efeito infringente e em observância ao 

art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil, ABRA-SE vista dos autos ao 

autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste quanto aos 

argumentos lançados nos embargos de declaração acostado às fls. 

2.239/2.249 e na manifestação às fls. 2.237/2.238.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36332 Nr: 933-44.2011.811.0021

 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: Jacinto Alves Sobrinho

 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 EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 

bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90862 Nr: 646-76.2014.811.0021

 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: Vania Luiza Buril de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 

bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92387 Nr: 1880-93.2014.811.0021

 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: Martinha Vicente Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 1 – Diante do acordo firmado (fls. 123/125), EXPEÇA-SE o competente 

requisitório (Precatório/RPV), observando-se o montante de cada credor.

 2 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 3 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

4 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93395 Nr: 2672-47.2014.811.0021

 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: Jair Hilario Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:OAB/MT 13.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 

bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 4465 Nr: 543-26.2001.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DE ÁVILA, Volmir Cezar Finkler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcino Carvalho de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Wilson Jacob - OAB:8223-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Com fundamento no art. 178, inciso II do Código de Processo Civil, 

ABRAM-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestar acerca 

do objeto litigioso deste processo e da pretensão da requerente.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115763 Nr: 6015-80.2016.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOG, ACOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGN

 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 EXEQUENTE, 

por meio de sua patrona constituída nos autos, para que no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do feito requerendo medidas úteis ao 

seu prosseguimento, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fl. 

44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38345 Nr: 2947-98.2011.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24076-B, Péricles Emrich Campos Segundo - OAB:OAB/GO 

34464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de fl. 109/110.

2. Expeça-se carta precatória para a Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Rio Verde/GO, requerendo a expedição de alvará judicial, com 

urgência, em favor da parte autora, nos termos requeridos às fls. 109/110, 

considerando que a providência há muito vem sendo reiterada.

3. Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98059 Nr: 1088-08.2015.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMC, Bianca Matos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sousa Costa

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Compulsando os autos, denota-se que à fl. 37 foi informado a 

constrição de valores referente a conta do executado vinculada ao FGTS, 

em valor inferior ao débito.

2. Desta forma, PROCEDA-SE a formalização da penhora realizada, 

conforme requerimento de fl. 53/53-v.

3. Em seguida, INTIME-SE o executado da constrição realizada.

 4. Decorrido o prazo sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento da quantia vinculada na conta judicial 

do presente processo em favor da parte exequente.

5. Tomadas as providências, INTIME-SE a parte exequente, para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

 6. Após, venham os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95651 Nr: 4264-29.2014.811.0021

 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: Merailde Paiva Teixeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, impulsione o feito requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, sob pena de extinção por falta de interesse processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92359 Nr: 1853-13.2014.811.0021

 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: Ivete Fátima Seibt

 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:

 Tendo em vista o momento processual do feito, verifica-se a necessidade 

de audiência instrutória a fim de colher demais elementos probatórios para 

elucidar o caso, consistente na inquirição de testemunhas.

 1 – DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

agosto de 2018 às 13h30min (MT).

 2 – Com fundamento no art. 357, §4º do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para que apresente o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova oral.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado 

(a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá 

ser realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 
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orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88809 Nr: 3196-78.2013.811.0021

 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: Rubens Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katana Veículos Ltda, Cia de Crédito, 

Financiamento e Investimento RCI Brasil, Nissan do Brasil Automóveis Ltda

 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: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, Erich Rodrigo Nogueira - OAB:17423/GO, Welton 

Magnone Oliveira dos Santos - OAB:14186/MT

 1. Diante das alegações do requerido às fls. 577/582, intime-se o perito 

judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos.

2. Após, ao requerido para manifestação.

3. Por fim, conclusos.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86260 Nr: 765-71.2013.811.0021

 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: Jose Carlos Monteiro de Oliveira

 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 EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 

bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23050 Nr: 2379-87.2008.811.0021

 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: Ana Pinheiro 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 EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 

bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23263 Nr: 2587-71.2008.811.0021

 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: Acilio Klein

 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 EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 

bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116233 Nr: 6315-42.2016.811.0021

 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: Lindomar Francisco de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edemar Bertol, Ana Claudia Bertol 

Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geison Bissolotti - 

OAB:OAB/MT 21.979-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, nos 

termos do CPC, tendo em vista a contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029282 Nr: 1278-63.2018.811.0021

 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: Leonardo Guerra de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbara Ellen Rodrigues Guerra de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Marusia Sady Ribeiro - 

OAB:OAB/PE 10791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geison Bissolotti - 

OAB:OAB/MT 21.979-B, Tiago Luis Bortolini - OAB:16.808-B MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114987 Nr: 5438-05.2016.811.0021

 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: Ricardo Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arinei Piva - OAB:OAB/SC 36146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Paula Braatz - 

OAB:OAB 14.931/SC, Geison Bissolotti - OAB:OAB/MT 21.979-B, 

Tiago Luis Bortolini - OAB:16.808-B MT

 Fundamenta-se e decide-se.Em análise dos autos, apesar do 

requerimento do Ministério Público quanto à extinção do feito por abandono 

processual, verifica-se que a inércia do requerente refere-se a ausência 

de apresentação de réplica, o que, em tese, pode implicar na preclusão 

temporal quanto a fatos modificativos, extintivos e impeditivos alegados 

pela ré. Assim, não há o que se falar em abandono processual, uma vez 

que a falta de réplica não implica na extinção do feito. Em razão disso, 

este Juízo NÃO ACOLHE o parecer do Ministério Público neste ponto, 

devendo a marcha processual dar o devido seguimento. No entanto, em 

relação ao pedido de aplicação de multa, nos termos do art. 334, §8º, 

merece guarida o parecer do Ministério Público. O autor foi intimado para 

que comparecesse à audiência de mediação designada para o dia 26 de 

janeiro de 2017 via Diário de Justiça Eletrônico n. 9909, publicado no dia 02 

de dezembro de 2016. Todavia, não compareceu ao ato (fl. 70). Sendo 

assim, com fundamento no art. 334, §8º do Código de Processo Civil, este 

Juízo APLICA multa por ato atentatório à dignidade de justiça no importe de 

2% sobre o valor atualizado da causa. Diante da fase do processo, este 

Juízo FIXA os seguintes pontos controvertidos nesta demanda: i) 

alteração da situação econômico do autor; ii) modificação do binômio 

necessidade e possibilidade sob a ótica da criança. INTIMEM-SE as partes, 

para manifestarem especificando as provas que desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.Após, decorrido o prazo acima, venham os autos 

CONCLUSOS para o início da fase instrutória ou a colheita de outros 

elementos probatórios. CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103479 Nr: 4451-03.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Osimar de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telecomunicações de São Paulo S. A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 244 de 625



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, Daniel França Silva - OAB:24.214/DF

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da alegação de 

pagamento informada pelo requerido às fls. 76/77, sendo que em caso de 

inércia se subentenderá a efetivação do integral pagamento do débito pelo 

executado, conforme recibo de fl. 77.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109049 Nr: 1893-24.2016.811.0021

 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: Jose Clesio Mori, Nadir Valentini Mori, Antonio Donizete 

Valentini, Nilza Guidini Valentini, Sergio Jose Santi, Ivani Loiola Santi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Aparecido Dante, Maria Madalena 

Rosa Dante, Paulo Sergio Dante, Waldirene Presa Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo da

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Costa Andrade - 

OAB:49.770/PR

 Aline Hernandes Palhares - OAB:22525-A, Mariana Amenta da Silva 

Breseguello - OAB:OAB 339.479

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028333 Nr: 667-13.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia de Fomento de Goias S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Paula de Deus Severino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camile Cristine Carvalho S. 

Moreno - OAB:17554/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono, para que no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos a GUIA referente ao recibo juntado à fl. 16-v dos autos, no valor de 

R$ 682,56, conforme solicitado pela Central de Mandados desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 3939 Nr: 105-97.2001.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Santa Rita Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:mimi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 

3606, Marco Aurélio Monteiro - OAB:MT 8510

 1 – Diante da relevância dos argumentos expostos pelo arrematante 

acerca da possível inviabilidade na concretização da expropriação do 

imóvel arrematado nesta demanda devido à precedência de registros de 

adjudicação e usucapião junto à matrícula do imóvel n. 940 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT (fls. 220/222), este 

Juízo DETERMINA a suspensão por dos atos expropriatórios e, por 

corolário, dos seus respectivos efeitos, inclusive, a obrigação do 

adquirente no depósito das parcelas, até a análise ulterior da questão por 

este Juízo.

 2 – Para tanto, ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste acerca do pedido de cancelamento da 

hasta pública, conforme solicitado pelo arrematante às fls. 206/208.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 5914 Nr: 4-89.2003.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E CONFEITARIA CBS LTDA, 

Eurico Chagas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES - OAB:13379

 Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO em face de 

PANIFICADORA E CONFEITARIA CBS LTDA. e EURICO CHAGAS DA 

SILVA, atacando a sentença de fls. 237/238, sob o argumento de 

contradição e erro de fato.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não provimento do recurso 

de embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que razão não assiste à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer contradição e omissão na decisão 

atacada, que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o 

comando lançado.

 Na verdade, pretende o embargante, com a interposição do recurso, 

rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, 

finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

No mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - TESE ANALISADA - OMISSÃO 

INEXISTENTE - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA 

INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

São incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada. (ED 4958/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 02/03/2018) (Destaque)

Logo, por pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão utilizando instrumento adequado.

 1 – Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, este Juízo 

conhece, contudo, NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração, 

devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade pelos 

próprios fundamentos lançados.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22269 Nr: 1610-79.2008.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Bambina Malacarne

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916, Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 Em razão disso, deve ser indeferido o pedido de nulidade do ato 

expropriatório sob a alegação da falta de intimação do cônjuge acerca da 

expropriação.

 1 – Feitas estas considerações, ante a preclusão consumativa da 

alegação de impenhorabilidade e diante da ausência de irregularidade 

formal do ato expropriatório, este Juízo REJEITA os embargos à 

arrematação.

 2 – Como consignado acima, INTIME-SE a executada para que seja 

advertida de que a apresentação de nova alegação de impenhorabilidade 

do bem de família, que foi debatida nesta demanda em várias ocasiões, 

poderá ensejar na aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de 

justiça, nos termos do art. 772, inciso II, art. 774, inciso IV e parágrafo 

único, todos do Código de Processo Civil.

3 – Como se pode verificar que ainda se encontra pendente de análise o 

Agravo de Instrumento n. 0025897-69.2017.4.01.0000, distribuído na 

Quinta Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob a 

relatoria do Desembargador Federal Souza Prudente, este Juízo INDEFERE 
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por ora o pedido de conversão em renda formulado pelo exequente na 

manifestação à fl. 424 até o deslinde do referido recurso.

 4 – No mesmo sentido, este Juízo DETERMINA por ora a suspensão da 

expedição da carta de arrematação e mandado de imissão de posse até o 

deslinde do recurso acima mencionado. Todavia, deverá o arrematante 

continuar efetuando o pagamento das parcelas obrigadas para a 

aquisição do imóvel arrematado.

 5 – A fim de subsidiar com maiores elementos acerca da demanda, 

ENCAMINHE-SE cópia desta decisão ao Agravo de Instrumento n. 

0025897-69.2017.4.01.0000, junto à Quinta Turma do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

 6 – EXPEÇA-SE mandado de averbação junto à matrícula do imóvel 

registrado sob o n. 5.856 do Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca de Água Boa/MT a fim de apenas noticiar que o imóvel foi objeto 

de alienação judicial, mas a concretização da venda se encontra pendente 

até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0025897-69.2017.4.01.0000, 

distribuído na 5ª Turma do TRF da 1ª Região.

 7 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 25213 Nr: 4493-96.2008.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selaria R & R LTDA, Roberto Vieira Franco, 

Rinaldo José Alves Barbosa, Eneide Pereira Guedes, José Carlos Barbosa 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Todavia, levando-se em consideração a regra do art. 34, §1º da LEF, a 

qual estabelece a necessidade de correção da dívida para fins de análise 

do cabimento do recurso interposto pelo exequente, nota-se que o 

montante do débito atualizado até o dia 27/09/2013 (fl. 61) supera o valor 

de alçada no importe de R$ 562,15 (quinhentos e sessenta e dois reais e 

quinze centavos). Sendo assim, os embargos infringentes de alçada não 

devem ser conhecido, tendo em vista a falta de cabimento, nos termos do 

art. 34 da LEF. Diante do exposto, este Juízo NÃO CONHECE do mérito do 

recurso de embargos infringentes de alçada, tendo em vista a falta de seu 

cabimento, eis que o valor de alçada supera o valor da dívida, nos termos 

do art. 34 da LEF. No mais, CUMPRA-SE integralmente a sentença às fls. 

63/65. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35396 Nr: 4409-27.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido de Matos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Indefiro o pedido de reconsideração formulado às fls. 72/73 e, 

consequentemente, mantenho a decisão de fls. 70/71 pelos seus próprios 

fundamentos.

2. Proceda-se com o integral cumprimento da decisão anterior.

3. Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83087 Nr: 1930-90.2012.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C C DOS SANTOS - ME, Claudio Carneiro dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Indefiro o pedido de busca de endereço, tendo em vista que a parte 

exequente possui poder requisitório para tanto.

 2. Da mesma forma, indefiro o pedido de citação de edital, eis que ainda 

não foram empreendidos todos os esforços visando a citação pessoal.

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

impulsione o processo, sob pena de arquivamento.

4. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85832 Nr: 345-66.2013.811.0021

 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: YOdS, Andreia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaliano Neres da Silva Filho

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 3 (três) 

dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, ex vi do artigo 528 do CPC .

2 – CONSIGNE-SE no mandado que o não atendimento do comando 

anterior no prazo concedido acarretará o encaminhamento da decisão 

para protesto, sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 3 (três) 

meses, na forma dos §§1º e 3º do artigo 528 do CPC.

3 – Transcorrido o prazo do item 1, com ou sem requerimentos, 

certifique-se e façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

4 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98294 Nr: 1242-26.2015.811.0021

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:OAB/MT 18132

 3. Ante o exposto, havendo nos autos provas suficientes da prática das 

infrações administrativas noticiadas, com fulcro no que dispõe os artigos 

249 e 258, ambos da Lei nº 8.069/90, JULGO PROCEDENTE a presente 

representação.Por conseguinte, atento às diretrizes traçadas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, levando em consideração 

especialmente as circunstâncias da infração, em consonância com o que 

dispõem os artigos 6º e 7º da Portaria nº 02/2013 da Vara da Infância e 

Juventude de Água Boa/MT, aplico a pena de multa no valor de 05 (cinco) 

salários mínimos ao representado ITAMAR BORGES DA SILVA, medida 

esta necessária para demonstrar a reprovabilidade da conduta.Sem 

prejuízo, determino a extração de cópia dos autos com respectivo 

encaminhamento à Autoridade de Polícia Judiciária Civil para apuração de 

eventual responsabilização criminal.Sem custas ou honorários, nos termos 

do artigo 141, parágrafo 2º da lei n.º 8.069/90.Nos termos do item 2.2.9.1 

da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105013 Nr: 5227-03.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Francisco Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Souza Filho - 

OAB:OAB/GO 12.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 
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bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105053 Nr: 5250-46.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Rossini

 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 EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 

bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36597 Nr: 1198-46.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Aparecida 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: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 

bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90217 Nr: 170-38.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Regina Stein Zandoná

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 1 – Considerando a ocorrência de coisa julgada, PROCEDA-SE o 

levantamento do numerário depositado a título de honorários de 

sucumbência (fl. 568), na forma solicitada na manifestação acostada às 

fls. 562/564.

 2 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento da multa por coerção indireta 

(“astreintes”), acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do Código de Processo Civil .

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 4 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados.

 5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

7 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38399 Nr: 3001-64.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Praiamares Indústria, Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Saulo Crove - 

OAB:141.125 OAB/SP, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80196 Nr: 3217-25.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Worldwide Operating Inc.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTROPEC - Agropecuaria do Centro Oeste 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Barabino - OAB:172383, 

Mario Eduardo Marquardt - OAB:OAB/MT 40.915-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos de Lima Junior - 

OAB:OAB-SP 142.452

 1 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste sobre a impugnação apresentada pelo executado, sob pena de 

preclusão.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80581 Nr: 3602-70.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pantaleão Gama dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Negrão e Munhoz, Adeval Negrao

 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:

 1 – Em análise ao pedido às fls. 107/108, este Juízo INDEFERE o pedido do 

credor de penhora sem a realização de remoção, ante a ausência de 

efetividade.

 2 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente provas acerca da propriedade imobiliária, sob pena de 

indeferimento.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31268 Nr: 267-77.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Fulanetti, Erico Alves Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hadginton Eugenio da Silva, OTACÍLIO 

CAMPOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 – Sendo assim, este Juízo REVOGA a gratuidade de justiça, tendo em 

vista a ausência dos pressupostos do art. 98 do Código de Processo Civil. 

2 – Destarte, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – Após, CERTIFIQUE-SE o 

decurso do prazo acima.4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos. 5 – CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 20 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31542 Nr: 542-26.2010.811.0021
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Hugo Knob, Janice Maria Knob Gasperini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 1. Trata-se de embargos de declaração oposto pelo ESPOLIO DE HUGO 

KNOB, em face da decisão de fl. 518, que determinou a realização de 

perícia.

 Alega o embargante que há omissão na decisão, eis que não analisou a 

tempestividade da impugnação apresentada às fls. 445/452. Desta forma, 

requer a aplicação dos efeitos infringentes, para afastar a impugnação 

apresentada pela parte requerida, por ser intempestiva.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e Decido.

2. De entrada, verifico que, de fato, a impugnação apresentada às fls. 

445/452 não foi analisada.

Diante disso, entendo prudente o chamamento do feito à ordem, para 

tornar sem efeito a decisão de fl. 518, que determinou a realização de 

perícia contábil, sem proceder com o julgamento da impugnação 

anteriormente ofertada.

Pois bem.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pela parte autora, visando 

o pagamento de quantia certa, no valor de R$ 191.967,84 (cento e noventa 

e um mil novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), 

consoante planilha de cálculo de fls. 418/425.

Decisão de fl. 426 determinou a intimação do executado para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

O executado foi intimado via DJE dia 06.09.2016 (fl. 427) e, em 16.09.2016, 

apresentou comprovante de depósito, a título de garantia do juízo, 

informando interesse em impugnar o cumprimento de sentença (fls. 

428/430).

Em 18.10.2016 apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, 

alegando excesso de execução (fls. 445/452).

Conforme se verifica do teor do art. 525 do NCPC, após o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento voluntário, independentemente 

de penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo para impugnação.

Com isso, deflui-se que o Novo Código de Processo Civil não trouxe 

previsão acerca da necessidade de garantia do juízo para impugnar, como 

era previsto no CPC/73.

Contudo, caso a parte entenda por bem realizar a garantia espontânea do 

juízo, a data do depósito passará a figurar como marco para o cômputo do 

prazo para impugnação.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. 

TERMO 'A QUO' DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. DATA DO DEPÓSITO. 

INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR EM 15 DIAS. EQUÍVOCO DO JUÍZO. BOA-FÉ 

PROCESSUAL DO DEVEDOR. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ÓBICE 

DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE AOS FATOS INCONTROVERSOS. 

PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. INEXIGIBILIDADE NO 

REJULGAMENTO DA CAUSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 356/STF.

1. Controvérsia acerca da tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença apresentada no prazo de quinze dias contados da intimação, 

mas quando já transcorrido o prazo contado da data do depósito para 

garantia do juízo.

2. Fluência do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença a 

partir da data do depósito efetuado para garantia do juízo, sendo 

prescindível a lavratura de termo de penhora e a intimação do devedor. 

Julgados desta Corte Superior.

3. Caso concreto em que o juízo determinou, antes do término do prazo, a 

intimação do devedor para impugnar, não obstante tal intimação fosse 

dispensável.

4. Equívoco do julgador que não pode prejudicar o jurisdicionado, em 

respeito ao princípio da boa-fé processual. Julgados desta Corte Superior.

5. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ na hipótese de valoração 

jurídica de fatos incontroversos da demanda. Julgados desta Corte 

Superior.

6. Nos termos da Súmula 456/STF: "o Supremo Tribunal Federal, 

conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito 

à espécie".

7. Inaplicabilidade do requisito do prequestionamento quanto aos 

fundamentos de direito utilizados por esta Corte Superior no rejulgamento 

da causa de que trata a Súmula 456/STF. Julgados desta Corte Superior. 

8. Tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, na 

espécie.

9. Retorno dos autos para julgamento das demais questões devolvidas ao 

Tribunal 'a quo'.

10. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no REsp 1498854/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 

02/03/2018)

Diante disso, levando em consideração da contagem de prazo apenas em 

dias úteis (art. 219, NCPC), vê-se que o depósito da garantia foi efetivado 

em 16.09.16 (sexta-feira), de modo que o prazo para a apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença se encerraria em 07.10.2016 

(sexta-feira). Logo, a impugnação de fls. 445/452 é intempestiva.

3. Ante do exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar sem efeito a 

decisão de fl. 518 e REJEITAR a impugnação apresentada pelo executado 

às fls. 445/452, tendo em vista a sua intempestividade.

 HOMOLOGO os cálculos de fls. 418/425.

Com fundamento no Enunciado n. 517 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, CONDENO o executado ao pagamento de honorários advocatícios 

no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado exigido.

 EXPEÇA-SE o competente requisitório (Precatório/RPV), observando-se o 

montante de cada credor.

 Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do alvará 

em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31726 Nr: 726-79.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lopes de Souza

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

 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: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se acerca da proposta de honorários periciais apresentada 

pelo Perito às fls. 449/456 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2139 Nr: 12-52.1992.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cecatto, Valderi José Cecatto, Albino 

Ceccatto, Altair Luiz Cecatto, Leonides Cecatto, Genezi Maria Cecatto, Neri 

Cecatto, Antônio Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65216/PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Maria Amelia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:27109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:OAB/MT 9.741, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456, 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seus patrono constituído nos autos, para que no prazo de 10 
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(dez) dias, promova o andamento do feito requerendo medidas úteis ao 

seu prosseguimento, sob pena de arquivamento dos autos em caso de 

inércia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87827 Nr: 2264-90.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Santana de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Francisco de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 6 – Em seguida, não havendo discordância, INTIME-SE a parte 

executada/impugnante, nos termos do art. 95, do CPC para o adimplemento 

dos honorários periciais, que deverão ser depositado em juízo no prazo de 

10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de preclusão e 

homologação do laudo exarado pelos Oficiais Avaliadores. 7 - Em seguida, 

INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que iniciará a 

realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. 8 - 

Após, o perito nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias, devendo as partes ser intimadas do referido para se 

manifestarem, caso queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias.9 – Em 

seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 10 – CUMPRA-SE. INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96209 Nr: 4697-33.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdAeX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU, em desfavor de MARCIO M. DA CUNHA MERCEARIA, 

ambos devidamente qualificados.

Após sucessivos atos processuais, o exequente pugnou pela suspensão 

do feito, em virtude da ausência de bens (fl. 128).

Os autos vieram conclusos.

É o relato. Decido.

2. Conforme se depreende, o exequente pugna pela suspensão do feito, 

nos termos do art. 921, III, do NCPC, eis que não foram localizados bens 

passíveis de penhora.

Nesse sentido, é cediço ser direito do credor a efetividade de seu crédito, 

de modo que são postos ao seu dispor várias ferramentas para tanto, 

contudo, é certo que a justiça não pode despender seu tempo com 

diligências infrutíferas, pois com isso não irá cumprir seu fim social e 

acabar comprometendo a razoável duração de todos os demais 

processos.

Assim, na hipótese, a melhor alternativa é o arquivamento do processo 

sem prazo determinado, de modo que o credor possa promover o 

desarquivamento quando encontrar meios aptos de efetivar seu crédito.

 3. Diante disso, com base no art. 921 do NCPC, DETERMINO o 

arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo o processo 

permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre eventuais 

bens do devedor ou até que se implemente a prescrição intercorrente do 

feito.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100437 Nr: 2476-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelma Coelho Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - 

OAB:MT-12.498-B

 Fundamenta-se e decide-se.Pois bem, acerca da impenhorabilidade 

afirmada pela executada, o artigo 833 do Código de Processo Civil 

dispõe:Art. 833. São impenhoráveis:(...)X - a quantia depositada em 

caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;Em 

que pese à alegação da impugnante de que teria sido penhorado 

numerário depositado em caderneta de poupança, este Juízo determinou a 

intimação da executada para que apresentasse o extrato bancário 

completo que indicasse a constrição, porém, mesmo intimada (fl. 75), ela 

não trouxe tal elemento probatório. Assim, apesar de ter alegado a 

penhora sobre sua conta poupança, os documentos colacionado à fl. 70 

não demonstra tal constrição. Além disso, em relação à alegação de 

impenhorabilidade concernente ao subsídio, apesar da sua irresignação, 

verifica-se que a conta corrente utilizada não se destina exclusivamente 

para o recebimento de remuneração, como se pode verificar pelas várias 

movimentações realizadas em curto período de tempo (fl. 70).Sendo 

assim, este Juízo entende que não houvera violação da regra disposta no 

art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil. Em relação à alegação 

da executada acerca da falta de citação válida, reputa-se que razão não 

lhe assiste. Pelo que se vislumbra da certidão à fl. 50 e, sobretudo, a 

assinatura da executada (fl. 48 verso) inexiste nulidade do ato citatório. 1 

– Forte em tais fundamentos, este Juízo INDEFERE os pedidos contido às 

fls. 61/66, referente à desconstituição da penhora realizada. 2 – Em 

tempo, consoante os elementos probatórios existentes nos autos, este 

Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de justiça em favor da executada, 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 3 – INTIME-SE a 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito visando ao prosseguimento do feito. 4 – CUMPPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106040 Nr: 263-30.2016.811.0021

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

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

 PARTE AUTORA: Maria dos Reis Gomes de Souza Silva

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos dados 

bancários para a transferência dos valores liberados, vinculados ao feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 dar inicio a fase de execução de sentença, no prazo legal. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SILVA TAVARES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 dar inicio a fase de execução de sentença, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MILTON PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 dar inicio a execução de sentença, no prazo de 10 dias , sob pena 

de arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1030047 Nr: 1723-81.2018.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Vitor Moraes Mataram, Junior Cesar 

Sleutjes, Clodoaldo Aparecido Mataran, Josuel Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456

 DECISÃOCuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em 

desfavor de Joel Vitor Moraes Mataram, Junior Cesar Sleutjes, Colodoaldo 

Aparecido Mataran e Josuel Luiz dos Santos, imputando-lhes as práticas, 

em tese, das condutas tipificadas no art. 288, art. 171, art. 307, art. 297, 

§2º, art. 180 e art. 330, todos do Código Penal, além do art. 12 da Lei nº 

10.826/03 e art. 58 da Lei nº 9.605/98.A com o próprio mérito da ação, não 

devendo este Juízo analisá-las antes de se iniciar a instrução processual, 

como bem salientado pelo Parquet às fls. 213/214.Pelo exposto, não sendo 

o caso de absolvição sumária, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 13h00min (horário de Mato 

Grosso), na qual serão inquiridas todas as testemunhas arroladas e 

residentes nesta cidade, bem como interrogados os réus.Ademais, 

intime-se o Ministério Público para que se manifeste quanto ao pedido de 

revogação da prisão preventiva, elaborado em favor de Josuel Luiz às fls. 

245/252.Por fim, desentranhe-se dos autos a decisão juntada à fl. 

239/verso e autue-se em apenso, abrindo-se vistas ao Ministério Público 

na sequência.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1030047 Nr: 1723-81.2018.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Vitor Moraes Mataram, Junior Cesar 

Sleutjes, Clodoaldo Aparecido Mataran, Josuel Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 09 

DE AGOSTO 2018, ÀS 13:00 HORAS /MT, NA SALA DE AUDIÊNCIA DO 

FÓRUM LOCAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1030047 Nr: 1723-81.2018.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Vitor Moraes Mataram, Junior Cesar 

Sleutjes, Clodoaldo Aparecido Mataran, Josuel Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 07 

DE AGOSTO 2018, ÀS 13:00 HORAS /MT, NA SALA DE AUDIÊNCIA DO 

FÓRUM LOCAL

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 94999 Nr: 1985-34.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA FILHO, ELIZABETH DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME OLIVEIRA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 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 da decisão de ref. 4 

(declaração de incompetência do Juízo).

Carlos Henrique F. Foz - analista judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69291 Nr: 411-44.2016.811.0020

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU SOSSAI, MARIA MADALENA DE 

ABREU SOSSAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842 A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:OAB-MT 8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante
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Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 93004 Nr: 1247-46.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA MOREIRA DIAS DE SOUZA, APARECIDA 

AFONSO GUIMARÃES, EVA RIBEIRO DE REZENDE, CLEIRE FRANÇA DA 

SILVA, DOMINGOS TAVARES DA SILVA, DOMINGOS ANTONIO DE 

SOUZA, ISMÉRIA ANA DE OLIVEIRA, JOSÉ WANDERLEY MARTINS DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, FUNDO 

DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - 

OAB:39.472/GO, MILTON DANTAS PIRES - OAB:16.579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos requerentes para ciência da decisão, adiante transcrita e 

providências: "...Ante ao exposto, INTIMEM-SE os requerentes, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, procedam ao recolhimento de custas e 

taxas iniciais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (§2º do 

art. 99 e art. 290, CPC/2015)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 66163 Nr: 2395-97.2015.811.0020

 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: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558, LUCIMAR CRISTINA GIMEZES CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Intimação do requerente para, no prazo de cinco dias, manifestar-se 

acerca da certidão acostada na ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 91067 Nr: 313-88.2018.811.0020

 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: ALEXANDRA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVALDO ROSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA DE OLIVEIRA BORGES - 

OAB:8725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA DE OLIVEIRA BORGES 

- OAB:8725/MT

 Intimação dos requerentes para ciência da parte dispositiva da sentença: 

"...Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito. 5. Eventual 

descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos 

autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a inscrição no 

banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se necessário. 6. 

Custas pelos requerentes. 7. Para efetivação deste comando judicial, se 

necessário, promova a diligente gestora as comunicações e diligências 

para materialização das cláusulas e termos da autocomposição 

homologada. 8. ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 75082 Nr: 3451-34.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZ ANGELA BRITO DE LIMA 

MORINA VAZ - OAB:190702/SP

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu procurador da sentença 

de ref 38, abaixo transcrita:

 Sentença Homologatória

Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas 

partes à ref. 36.

2. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Custas conforme acordado. 7. Para efetivação deste comando judicial, 

se necessário, promova a diligente gestora as comunicações e diligências 

para materialização das cláusulas e termos da autocomposição 

homologada. 8. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 12 de março de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 66146 Nr: 2383-83.2015.811.0020

 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: MARCIO JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

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

Silva - OAB:8184-A

 Certifico que, nesta data, cadastrei o advogado da parte requerida nos 

autos.Certifico ainda que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 10 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 27.

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122190 Nr: 2142-77.2017.811.0008

 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: CARMELITA, ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se pretendem a 

produção de outras provas além daquelas que já instruem os autos, 

notadamente de natureza oral e pericial, justificando sua pertinência, já 

que será com base em suas alegações que será analisada a necessidade 

de sua produção.

A seguir, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres – (MT), 27 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121148 Nr: 1498-37.2017.811.0008

 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: JOSE SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se pretendem a 

produção de outras provas além daquelas que já instruem os autos, 

notadamente de natureza oral e pericial, justificando sua pertinência, já 

que será com base em suas alegações que será analisada a necessidade 

de sua produção.

A seguir, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres – (MT), 27 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132897 Nr: 216-27.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNRDS-M, LLRDS, RLRDS, DLRDS, DLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Guarda proposta por ROGÉRIO NERIS ROSA DA 

SILA em face de LIZENE LINO DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

A exordial veio acompanhada com os documentos de fls. 12/23.

Recebida a inicial, deferiu-se a gratuidade da justiça, determinou a 

realização de estudo Psicossocial com o autor, os menores e com a 

requerida, e designou-se audiência de conciliação/mediação (fls. 24).

Estudos Psicossociais apresentados às fls. 30/39.

Realizado a audiência de mediação/conciliação, esta restou exitosa, assim 

requerem a homologação do referido acordo (fls.40).

O Ministério Público em seu parecer de fls. 42 manifestou favorável à 

homologação do acordo entre as requerentes, extinguindo o feito com 

mérito.

Vieram os autos conclusos.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A homologação do presente acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito, além de estarem 

resguardados os direitos e interesses do menor, razão pela qual, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido 

acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de fls. 40.

EXPEÇA-SE o termo de guarda definitivo para o requerente ROGÉRIO 

NERIS ROSA DA SILVA.

SEM CUSTAS, uma vez que já deferida à gratuidade da justiça (p. 14).

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CIÊNCIA à Defensoria Pública.

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

Barra do Bugres - MT, 27 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138541 Nr: 3661-53.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE DIOGO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE o INSS 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 

183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 27 

de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108170 Nr: 661-16.2016.811.0008

 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: DEJANIRA FERREIRA PERALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs Impugnação à 

Execução em desfavor de DEJANIRA FERREIRA PERALTA, alegando, em 

síntese, excesso de execução dos valores apresentados pelo exequente.

 Afirmou que o setor de cálculo da Autarquia ré apurou que o valor devido 

à parte exequente é de R$ 22.863,86 (vinte e dois mil oitocentos e 

sessenta e três reais e oitenta e seis centavos).

 Intimada, o impugnado manifestou-se à fl. 57, concordando 

expressamente com o cálculo apresentado pelo impugnante, requerendo, 

assim, sua homologação, com a expedição do RPV.

 Os autos vieram conclusos.

 É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Como relatado, o impugnado concordou de forma expressa com os 

cálculos do executado, requerendo, como consequência, a homologação 

do referido valor apresentado nos cálculos de fl. 57, que importa no total 

geral em R$ 22.863,86 (vinte e dois mil oitocentos e sessenta e três reais 

e oitenta e seis centavos).

Diante do exposto, ante a concordância do exequente com os cálculos, 

HOMOLOGO os cálculos referentes ao valor exequendo, apresentados à 

fl. 55/56.

 EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, e os respectivos alvarás para levantamento dos 

valores.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87705 Nr: 3488-05.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIL SEBASTIÃO M. DA CUNHA - ME, 

IVANIL SEBASTIANA DE MACIEL DA CUNHA, RIVALDO PEDRO DA SILVA

 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 Execução de Título Extrajudicial, proposta por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MT – SICREDI SUDOESTE MT em desfavor de IVANIL 

SEBASTIANA MACIEL DA CUNHA, IVANIL SEBASTIANA MACIEL DA 

CUNHA ME e RIVALDO PEDRO DA SILVA.

 Recebida à inicial às fls. 42, determinou-se a citação dos executados.

 Devidamente citados, conforme certidão de fls. 58.

 Às fls. 55 e 59, o exequente informa a realização de acordo e o seu 

devido cumprimento, assim, requer a extinção do feito tendo em vista o 

pagamento da dívida.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Informando a parte credora que houve o integral cumprimento da 

obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor o seu crivo para determinar a 

extinção do feito eis que atingida a finalidade da tutela jurisdicional.

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, custas remanescentes, se houver, 

deverão ficar a cargo do executado.

 Transitada em julgado, procedidas às anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Diligencie-se a Serventia quanto à substituição dos advogados da parte 

exequente habilitados nos autos para receber intimações dos atos 

processuais, devendo ser realizada o cadastro no sistema Apolo e na 

capa dos autos, conforme requerimento de fls. 49/50.

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

 Barra do Bugres – (MT), 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121601 Nr: 1768-61.2017.811.0008

 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: DAVI BARBOSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio-Doença em 

Aposentadoria Por Invalidez com pedido de Antecipação de Tutela, movida 

por DAVI BARBOSA DO NASCIMENTO, em face de Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS, ambos qualificados nos autos.

 Inicial recebida determinou-se a realização de perícia médica.

 Perícia médica às fls. 59/63.

 Autos vieram conclusos para análise do pedido de tutela, restando esta 

indeferida (69/70).

 Contestação apresentada às fls. 75/81.

 Em manifestação de fls. 83, a parte autora informou que não tem mais 

interesse no feito, pugnando pela desistência da ação e sua consequente 

homologação por sentença.

 Intimado para manifestar quando ao pedido de desistência, a autarquia 

requerida apenas exarou ciência (fls.89-v).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de 

desistência da presente ação.

 Observado por este juízo o disposto no §4º do art. 485 do Código de 

Processo Civil, fora determinado à intimação da autarquia para 

manifestação, no entanto, esta apenas exarou ciência, consentindo assim 

com o pedido de desistência.

Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

devidos e regulares efeitos de direito, o pedido de desistência da ação 

formulado à fl. 83.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas, visto que ratifico a gratuidade da justiça.

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Barra do Bugres/MT, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138540 Nr: 3660-68.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ROBERTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE o INSS 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 

183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 27 

de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107881 Nr: 459-39.2016.811.0008

 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: OLIVEIRA SANCORÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONDINO RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:136087

 ...Nos presentes autos houve o pedido de assistência judiciária gratuita 

mediante a afirmação de pobrezaNo entanto, em que pese exista 

declaração de hipossuficiência anexada aos autos, a petição inicial não 

traz meios que possam comprovar a renda atual do autor e a 

necessidade, de fato, de receber o pálio da justiça gratuita. Observa-se 

que o requerente é policial aposentado e é representado por advogado 

constituído, o qual não atua na demanda como pertencente à entidade que 

presta assistência judiciária gratuita aos necessitados. Determino que a 

parte autora seja intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar aos 

autos documentos que comprovem a arguida impossibilidade de 

pagamento das custas e demais despesas processuais, tais como as três 

últimas declarações de imposto de renda, Certidões do Detran e Registro 

de Imóveis da Comarca de sua residência, bem como seja informado a 

qualificação do autor, conforme preceitua o art. 282 do CPC.No mesmo 

prazo concedido, poderá a Autora, ainda, caso compreenda pertinente, 

recolher as custas processuais referentes à propositura da presente 

demanda sem promover os esclarecimentos acima determinados. Após a 

manifestação ou o decurso do prazo, conclusos. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137204 Nr: 2913-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->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: JOSEFA PRUDENCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 Atendidas as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da 

CNGC, e nada havendo a indicar que a parte autora não faça jus, DEFIRO 

o benefício da justiça gratuita postulada.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 110 – Lei nº 6.015/73).

 Havendo impugnação do pedido pelo Ministério Público ou por quem tenha 

legítimo interesse, INTIMEM-SE os interessados, a Autora, bem como o 

órgão Ministerial para que, em 10 (dez) dias, indiquem as provas que 

pretendem produzir.

 Não havendo impugnação pelo órgão Ministerial ou qualquer interessado, 

tornem os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 18 de maio de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83162 Nr: 4869-82.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - ATUAL 

BANCO FINASA/AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Cleiton dos Santos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A E 45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Indefiro o pedido de fls. 83, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos, 

independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138374 Nr: 3580-07.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. De proêmio, anoto que o (a) requerente não aportou aos autos o 

comprovante de residência, bem como, cópia integral da decisão que 

indeferiu o requerimento na esfera administrativa (Autarquia Federal – 

Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).

 2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, juntando aos autos o respectivo comprovante de 

residência, bem como, cópia da decisão de indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113294 Nr: 3629-19.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO MAGALHAES DE FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Indefiro o pedido de fls. 65/65-v°, eis que a certidão acostada às fls. 62 

informa tão somente acerca da apreensão do veículo informado na 

exordial, não esclarecendo a localidade. Desse modo, levando em 

consideração que é competência das partes promoverem o normal 

prosseguimento do feito, informando e aportando aos autos os atos e 

diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos, 

independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53664 Nr: 4413-69.2011.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISY FATIMA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:1707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Indefiro o pedido de fls. 24, eis que até o momento não houve a citação 

pessoal ou ficta da parte executada.

 Não obstante, ante o teor da certidão de fls. 23, intime-se a parte 

requerente para apresentar endereço atualizado da parte executada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, arquivem-se os autos 

independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43998 Nr: 225-67.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - OAB:MT 

9.069-A, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:MT-9.070-A, JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A E 45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Indefiro o pedido de fls. 114, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos, 
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independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38411 Nr: 3970-26.2008.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. MARQUES CERÂMICA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDÊNCIO BORGES - 

OAB:MT/3838, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, MARINA 

SILVIA DE SOUZA - OAB:3516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Indefiro o pedido de fls. 35/35-v°, haja vista que é de competência das 

partes promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e 

aportando aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos, 

independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99679 Nr: 1456-56.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE ASSISTÊNCIA- 

HOSPITALAR CLINICAS DE DENISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMOS - 

OAB:3722, RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - OAB:9.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Indefiro o pedido de fls. 100/100-v°, eis que já fora deferido pelo Juízo às 

fls. 71.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação ou mera reiteração de pedido já 

indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48633 Nr: 4370-69.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA DE SOUZA & PEREIRA LTDA, KATIA 

REGINA PEREIRA, MARIA DE LOURDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - OAB:6479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEREIRA DE SOUZA & PEREIRA LTDA, 

CNPJ: 03923598000189, atualmente em local incerto e não sabido KATIA 

REGINA PEREIRA, Cpf: 70186642172, Rg: 1310212-5, Filiação: 

Demoshenes Gomes Pereira e de Creuza Gomes Pereira, data de 

nascimento: 05/03/1980, brasileiro(a), natural de Barra do Bugres-MT, 

Telefone 3361 - 1934 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

DE LOURDES PEREIRA, Cpf: 15675777172, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 09/12/2010.

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

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT em face de PEREIRA DE SOUZA & 

PEREIRA LTDA, KATIA REGINA PEREIRAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL DA DÍVIDA 

ATIVA - CDA Nº 20099273 - DATA DA INSCRIÇÃO: 04/12/2009 - POR 

FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS GARANTIDO NORMAL - DEIXOU DE 

RECOLHER OU RECOLHEU A MENOR, NO PRAZO REGULAMENTAR O 

ICMS GARANTIDO, DEVIDO POR OCASIÃO DA ENTRADA NO ESTADO DE 

MATO GROSSO DAS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU 

PRESTAÇÕES, PROVENIENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

OU DO EXTERIOR ., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 9273/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/12/2009

 - Valor Total: R$ 17.519,60 - Valor Atualizado: R$ 17.519,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Visto em correição;1. Defiro o petitório de fl. 66, posto 

que determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 20 

dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, no 

sítio deste TJMT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos 

autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que 

o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. 2. Deverá o 

edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e 

IV do artigo 257, acima indicado.3. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da parte ré, o que deverá ser certificado, intime-se o autor 

para requerer o que entender de direito.4. Cumpra-se.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilda Pereira Pedroso, 

digitei.

Barra do Bugres, 29 de junho de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116279 Nr: 5568-34.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MESSIAS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte exequente não 

juntou aos autos o número de CPF/CNPJ do(s) executado(s), deste modo, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte 

aos autos o número de CPF/CNPJ do(s) executado(s), bem como para que 

manifeste-se no que entender de direito, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, 

desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

 2. Com as informações nos autos, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118279 Nr: 6797-29.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto em correição;

1. Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte exequente não 

juntou aos autos o número de CPF/CNPJ do(s) executado(s), deste modo, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte 

aos autos o número de CPF/CNPJ do(s) executado(s), bem como para que 

manifeste-se no que entender de direito, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, 

desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

 2. Com as informações nos autos, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118401 Nr: 6919-42.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO NOTARIAL DO I OFICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte exequente não 

juntou aos autos o número de CPF/CNPJ do(s) executado(s), deste modo, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte 

aos autos o número de CPF/CNPJ do(s) executado(s), bem como para que 

manifeste-se no que entender de direito, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, 

desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

 2. Com as informações nos autos, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134 Nr: 112-51.1989.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUGENIA BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto C. Dias - 

OAB:3.549

 Visto em correição;

1. Levando-se em consideração que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, realizando e informando 

nos autos os atos e diligências que lhe competem, Indefiro o pedido de fls. 

569/570, na forma do art. 799, IX, do Código Processual Civil.

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

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21403 Nr: 1386-88.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES DA SILVA MIESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1- Recebo o recurso de apelação no seu regular efeito (artigo 1012 do 

NCPC).

2- Tendo em vista que o apelado, devidamente intimado, não apresentou 

as contrarrazões, remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1º Região, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103810 Nr: 3992-40.2015.811.0008

 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: AFONSO FERREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 Vistos em correição.

1- Recebo os recursos de apelação no(s) seu(s) regular(es) efeito(s) 

(artigo 1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53387 Nr: 4139-08.2011.811.0008

 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

 PARTE AUTORA: JOEL ELIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:OAB-MT 9.578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1- Recebo o recurso de apelação no seu regular efeito (artigo 1012 do 

NCPC).

2- Tendo em vista que o apelado, devidamente intimado, não apresentou 

as contrarrazões, remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1º Região, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134589 Nr: 1310-10.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CICERO DA SILVA, REGINALDO 

JOSE PEREIRA, EDER MARQUES DE SOUZA, MARCONDES DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7622, SAULO ALMEIDA 

ALVES - OAB:13615

 Autos: 1310-10.2018.811.0008 - Código: 134589

DESPACHO

Realoca-se a audiência designada neste feito eis que, na data referida, foi 

considerado como ponto facultativo no Poder Judiciário (Portaria n° 

841/2018-PRES).

Assim, o feito fica incluído na pauta do dia 09 de julho de 2018, às 13:00 

horas.

Expeça-se o necessário, nos termos da decisão de fls. 137/139, 
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intimando-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas 

e requisitem-se a apresentação de cada denunciado .

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 28 de junho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135455 Nr: 1818-53.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA BATISTA ALMEIDA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA - 

OAB:3.830

 Autos: 1818-53.2018.811.0008 - Código: 135455.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – A missiva não se fez acompanhar de cópia da defesa preliminar, 

requisito essencial para o seu cumprimento, conforme prevê o art. 1.360 

da CNGC.

II – Em vista disso, solicite-se ao Juízo Deprecante as peças faltantes, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393).

III – Com a juntada dos respectivos documentos, atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado.

IV – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 03 de julho de 

2018, às 13 horas.

V – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 VI – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 04 de abril de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-62.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALMEIDA DOS SANTOS (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 12311501 “JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95.Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito.Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.” 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE- Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana- Gestora Judiciária Substituta

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 37/2018-DF

EXMO. DR. PEDRO DAVI BENETTI, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando que o uso do meio eletrônico na tramitação de processos 

judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais foi 

admitido e disciplinado pela Lei Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 

2006;

Considerando que a Resolução nº 185, de 18 de dezembro de 2013, do 

Conselho Nacional de Justiça, instituiu, em caráter obrigatório, o Sistema 

Processo Judicial Eletrônico - PJE como o sistema informatizado de 

tramitação e acompanhamento processual no âmbito do Poder Judiciário;

Considerando que o Processo Judicial Eletrônico-PJE, sistema de 

tramitação de processos judiciais desenvolvido sob a coordenação do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com a colaboração de diversos 

tribunais brasileiros, tem potencialidade para ser utilizado em todos os 

procedimentos judiciais;

Considerando a convocação de todos os Servidores, assessores e 

magistrados da 1ª e 2ª Varas da Comarca de Campo Novo do Parecis, na 

Escola dos Servidores do TJMT, receber o treinamento para o correto 

manejamento das ferramentas disponíveis no PJE;

Considerando o cronograma divulgado pela Coordenadoria de Tecnologia 

da Informação, que informa os dias 4, 5 e 6 de julho de 2018, para o 

treinamento do PJE, para servidores, assessores e magistrados da 

Comarca de Campo Novo do Parecis.

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender o expediente das Secretarias da 1ª e 2ª Vara do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos dias 03 e 05 de 

julho de 2018, ficando igualmente suspenso os prazos processuais, os 

quais retornarão o seu curso, no próximo dia útil.

 § 1º - Os demais departamentos o expediente permanece inalterado;

§ 2º - Os estagiários e voluntários lotados nas respectivas varas 

realizarão trabalhos internos.

 Art. 2º - As audiências designadas para tal período serão realizadas, 

segundo critérios dos magistrados titulares de cada unidade jurisdicional.

Art. 3º - Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso, Tribunal de Justiça deste Estado e à Ordem 

dos Advogados do Brasil - 23ª Subseção de Campo Novo do Parecis.

 Campo Novo do Parecis, 28 de junho de 2018

Pedro Davi Benetti-Juiz de Direito - Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80326 Nr: 940-70.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GOMES DE JESUS (ELETRO 

GOMES), WANDERSON GOMES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº80326

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93552 Nr: 3922-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ISAAC SOUZA - 

OAB:49.589/GO, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, 

MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B, RENAN MACEDO VILELA GOMES 

- OAB:49.848/GO

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte ré, na 

pessoa de seu advogado para, apresentar alegações finais no prazo 

legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 22899 Nr: 3160-90.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166496, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora na pessoa de seu advogado, para que requeira o que de direito no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39863 Nr: 119-08.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/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,haja vista tratar-se do segundo ato do mandado de fls. 98. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37819 Nr: 1173-43.2011.811.0050

 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: MARILEI DE FÁTIMA DIAS DE OLIVEIRA, ADAIR DIAS DE 

OLIVEIRA, RITA LUIZ MEDRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILVAN ROCHA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11.335 OAB/MT, GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - OAB:8161/MT, 

MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT, RODRIGO NUSS - OAB:16509, Sales 

Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.326/341 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito ao setor de matéria para imprensa 

a fim de que seja intimada a parte apelada RITA LUIZ MEDRADO, para, 

querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33153 Nr: 3183-31.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALMAR VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA, JOSE AUGUSTO 

MOTTA GARCIA, SHIRLEY APARECIDA POPPI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 135, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90017 Nr: 1794-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALNER ROGÉRIO MACHADO DOS SANTOS, 

ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12.462 MT

 Código n. 90017

DECISÃO

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão, fl. 428/439 e, 

preclusa a decisão de pronúncia (art. 421, CPP), DETERMINO a intimação 

do Ministério Público Estadual e, em seguida, os Defensores de WALNER 

ROGÉRIO MACHADO DOS SANTOS e ALINE MEIRA DA SILVA 

FIGUEIREDO para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco) dias, 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências, 

conforme art. 422 do CPP.

2 – Após, CONCLUSOS para os fins do art. 423 do CPP.

3 – CUMPRA-SE.

Campo Novo do Parecis/MT, 21 de junho de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97567 Nr: 957-38.2018.811.0050

 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: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E 

DOCUMENTOS DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132.650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a 

suscitação de dúvida, para determinar as averbações pretendidas de 

penhoras nas matrículas (25 e 06) dos respectivos imóveis, nos termos 

desta decisão, bem como notificação dos credores hipotecários.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o presente feito 

c o m  a s  a n o t a ç õ e s 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 25 de 

junho de 2.018.Pedro Davi BenettiJuiz de Direito e Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39804 Nr: 60-20.2012.811.0050

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:MAT. 1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca dos documentos de fls.29/35, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16583 Nr: 328-21.2005.811.0050

 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: ESPÓLIO DE FERNANDO CORSATO, AMABILE 

GERALDINI, ADMAR JOÃO CORSATO, ELIZETE SANTOS CORSATO, 

ARLETE CORSATO AFONSO, MANOEL ANTONIO AFONSO, CLARINDA 

TAVARES CORÇATO, ROMEU FERNANDES CORÇATO, RODRIGO 

TAVARES CORSATO], ROGÉRIO TAVARES CORSATO, MARLENE SILVA 

CORSATO, ADELINA CORSATO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SIMÃO REINEHR, VALENTINA 

ROSSO REINEHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD AKRAMA ELJAJI - 

OAB:5415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ofício encaminhado pelo 1º Serviço Notarial e Registral de 

Diamantino-MT aduzindo a impossibilidade de cumprimento da sentença 

proferida nestes autos (f.170).

2. Aquela serventia sustenta a impossibilidade de cumprimento da ordem 

judicial diante da existência de desmembramento da matrícula 22.034 

dando origem à matrícula 22.035 no CRI de Diamantino/MT, registrada sob 

o número 5.189 do RGI de Brasnorte/MT.

3. Afirmou ainda a necessidade de desencadeamento inverso, com o 

cancelamento do título em Brasnorte/MT até o restabelecimento do título 

22.034 no CRI de Diamantino/MT.

4. Requereu informações acerca da notificação de eventual interessados 

acerca da presente demanda, mais especificamente, da Fortaleza 

Agropecuária Industrial LTDA, atual proprietária do imóvel.

5. Pois bem.

6. Da análise do feito, verifico que os requeridos, embora citados, 

quedaram-se inertes, sendo a ação julgada procedente, reconhecendo a 

nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda de parcela do imóvel de 

matrícula 22.034 à pessoa de Simão Reinehr.

7. Conforme consta na Certidão de Inteiro Teor de fl.81, de fato, do imóvel 

de matrícula 22.034 originou-se a matrícula 22.035, ambas registradas em 

Diamantino/MT, cabendo àquele tabelionato o efetivo cancelamento diante 

da ordem judicial transitada em julgado.

8. Noutro giro, no ato da prolação da sentença, verifico que não havia nos 

autos qualquer informação acerca da existência de nova matrícula 

registrada em Brasnorte/MT sob o número 5.189 oriunda da matrícula 

22.034 de Diamantino/MT, impossibilitando a apreciação do magistrado 

prolator.

9. Ressalto que até o presente momento a referida matrícula não foi 

apresentada a este juízo.

10. Quanto à comprovação de ciência da Fortaleza Indústria Agropecuária 

LTDA acerca da presente demanda, verifico que também não há nos 

autos nenhuma indicação de que a suposta interessada teria adquirido a 

propriedade, não havendo seu chamamento ao processo.

11. Ressalto que a Certidão de Inteiro Teor de fl.81 não indica qualquer 

transferência de propriedade do imóvel posterior à aquisição pelo Sr. 

Simão Reinehr.

12. Ademais, não cabe ao tabelião pleitear a garantia de direito de terceiro 

e, como já afirmado anteriormente, havendo interesse de terceiro 

prejudicado, este poderá adotar as providências legais cabíveis que julgar 

necessárias.

13. Destarte, a presente ação foi julgada procedente, já havendo o trânsito 

em julgado, não cabendo qualquer reforma ou revisão por esta via, 

sobretudo provocada pelo Tabelionato que, no caso em tela, trata-se de 

mero órgão processante da decisão proferida pelo magistrado competente 

à época.

14. Por fim, verifico que os emolumentos foram pagos às fls.97/98, nos 

termos e valores indicados por aquela Serventia às fls.92.

15. Notifique-se o 1º Serviço Notarial e Registral de Diamantino-MT a fim de 

que promova as diligências necessárias ao cumprimento da sentença 

proferida nestes autos, nos termos da decisão de fls.164.

16. Intime-se.

17. Cumpra-se, expedindo o necessário.

18. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23131 Nr: 3409-41.2006.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON ZOKEZOMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 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.: 60793 Nr: 1796-73.2012.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALCIDIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACS TADEU VENTURA, LUIZ ROBERTO 

VENTURA, DARLI SEIBERT VENTURA, JEFERSON VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, Newton Zacarias Peterman Fregadolli Brandão - 

OAB:10.515/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.141/151 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito ao setor de matéria para imprensa 

a fim de que seja intimada a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao referido recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76481 Nr: 3059-38.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEU DA COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2.825-MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como 

reeducando Edneu da Costa Alves.

Às f. 74-75 houve a concessão do livramento condicional em favor do 

apenado, mediante o cumprimento de condições.

Ao depois, houve elaboração do cálculo de pena (f. 77).

O reeducando, concordou com o cálculo, tendo pugnado pela designação 
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de audiência admonitória (f. 79-80); o Ministério Público, por sua vez, 

requereu a designação da solenidade (f. 81).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Diante da concordância do reeducando (f. 79-80) e da concordância tácita 

pelo Ministério Público (f. 81), HOMOLOGO o cálculo de pena expedido às 

f. 77.

Com efeito, a legislação de regência incumbiu ao Conselho Penitenciário à 

realização da solenidade de admoestação das condições do livramento 

condicional ao liberado (LEP, art. 137), porém, certo é que tal entidade 

inexiste nesta Comarca.

Assim, mesmo que a solenidade de admoestação das condições do 

livramento condicional ao apenado não seja requisito à concessão do 

benefício, tenho que a realização da audiência postulada pelas partes é 

medida que se impõe para adverti-lo sobre as consequências do não 

cumprimento das condições fixadas por ocasião da decisão de f. 74-75.

Aliás, como sustenta a Doutrina, a aceitação do benefício do livramento 

condicional é um direito personalíssimo do liberado .

Por tanto ,  des igno aud iênc ia  admoni tór ia  para o  d ia 

___24____/____07____/2018, às ___16______h___00_____min, a ser 

realizada na sala de audiência deste Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o liberado no endereço indicado à f. 76 e seu advogado 

constituído.

Por fim, encaminhe-se cópia do cálculo de f. 77 ao recuperando para 

conhecimento, nos termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98324 Nr: 1262-22.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, JAIANE FERNANDA DA SILVA - 

OAB:18.863/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Vistos, em correição.

Defiro integralmente os requerimentos ministeriais de f. 38.

Assim, expeçam-se os ofícios visando à elucidação das informações 

solicitadas pelo representante do douto Parquet.

Sem prejuízo, designo audiência de admonitória para o dia 

__25__/__09__/2018 às __14___h_45__min, que será realizada na sala 

de audiência deste Juízo.

Outrossim, proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de 

liberdade, observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Não havendo patrono constituído, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

para promover a defesa do recuperando.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98328 Nr: 1265-74.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICLEY JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos, em correição.

Defiro o requerimento ministerial de f. 31.

Assim, designo audiência de admonitória para o dia __25_/__09_/2018 às 

__14__h__00___min, que será realizada na sala de audiência deste Juízo.

Outrossim, proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de 

liberdade, observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Não havendo patrono constituído, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

para promover a defesa do recuperando.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98325 Nr: 1263-07.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS SANTOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B

 Vistos, em correição.

Defiro o requerimento ministerial de f. 37.

Assim, designo audiência de admonitória para o dia 

__25___/__09___/2018 às __13____h_30____min, que será realizada na 

sala de audiência deste Juízo.

Outrossim, proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de 

liberdade, observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Não havendo patrono constituído, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

para promover a defesa do recuperando.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 22962 Nr: 3232-77.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEL ARMAZENS GERAIS LTDA, MILTON 

JOSTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN C.DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, MARCO ANTONIO MELLO - 

OAB:11295/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de execução ajuizada pela parte exequente em face da 

parte executada, ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

O feito seguiu seu regular tramite, de modo que, intimada a parte autora 

para dar prosseguimento ao feito, o AR retornou informando a 

impossibilidade de intimação da parte exequente.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria.

Quanto mais, se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 

que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.

Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.

Feitas as anotações e baixas devidas, proceda-se ao ARQUIVAMENTO 

destes autos.

Custas pela parte autora.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 14/2014/CGJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97607 Nr: 968-67.2018.811.0050
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GARCIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CÉSAR GOMES 

VIEIRA - OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Vistos, em correição.

Defiro o requerimento ministerial de f. 152.

Assim, designo audiência de admonitória para o dia _24__/__07__/2018 às 

__16__h__30__min, que será realizada na sala de audiência deste Juízo.

Outrossim, proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de 

liberdade, observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Não havendo patrono constituído, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

para promover a defesa do recuperando.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97056 Nr: 678-52.2018.811.0050

 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 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER CERZÓSIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Antes de analisar o pleito liminar, intime-se o autor, na pessoa de seu 

patrono constituído, via DJE, para que providencie aos autos, a 

comprovação da entrega da notificação extrajudicial ou o título de 

protesto, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 303, § 6º, do 

CPC, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97263 Nr: 801-50.2018.811.0050

 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 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VITOR SOUZA PEREIRA 

011.262.941-52

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Fora determinada a intimação da parte autora para que no prazo de cinco 

dias emendasse a inicial para que comprovasse a entrega da notificação 

extrajudicial e/ou título de protesto.

Devidamente intimada a parte autora não comprovou a entrega da 

notificação extrajudicial e/ou apresentou instrumento de protesto.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

Sem delongas, sabe-se que para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão embasada em contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, afigura-se imprescindível a notificação prévia do 

devedor, com a finalidade de constituí-lo em mora, bem como que a 

notificação extrajudicial seja encaminhada ao seu endereço e acusado o 

seu recebimento, ainda que por terceiro.

Em que pese os argumentos acima expostos, denota-se que no presente 

feito foi facultado à parte a possibilidade de emendar a petição inicial da 

ação de busca e apreensão com o escopo de comprovar a mora do 

devedor.

Acontece que o autor deixou de cumprir satisfatoriamente, apesar de ter 

peticionado conforme pleito retro, haja vista que apenas alegou a mora, 

todavia, não comprovou.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do requerente.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97513 Nr: 930-55.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLEI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Fora determinada a intimação da parte autora para que no prazo de cinco 

dias emendasse a inicial para que comprovasse a entrega da notificação 

extrajudicial e/ou título de protesto.

Devidamente intimada a parte autora não comprovou a entrega da 

notificação extrajudicial e/ou apresentou instrumento de protesto.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

Sem delongas, sabe-se que para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão embasada em contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, afigura-se imprescindível a notificação prévia do 

devedor, com a finalidade de constituí-lo em mora, bem como que a 

notificação extrajudicial seja encaminhada ao seu endereço e acusado o 

seu recebimento, ainda que por terceiro.

Em que pese os argumentos acima expostos, denota-se que no presente 

feito foi facultado à parte a possibilidade de emendar a petição inicial da 

ação de busca e apreensão com o escopo de comprovar a mora do 

devedor.

Acontece que o autor deixou de cumprir satisfatoriamente, apesar de ter 

peticionado conforme pleito retro, haja vista que apenas alegou a mora, 

todavia, não comprovou.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do requerente.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63624 Nr: 1636-14.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARACANÃ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE 

BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DALMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FURTADO LOUBET - 

OAB:9444/MS, MARCUS VINÍCIUS MACHADO ROZA - OAB:11303/MS, 

WILSON VIEIRA LOUBET - OAB:4899/MS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97618 Nr: 975-59.2018.811.0050

 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): HUILNISTON MAIQUI PEREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Fora determinada a intimação da parte autora para que no prazo de cinco 

dias emendasse a inicial para que comprovasse a entrega da notificação 

extrajudicial e/ou título de protesto.

Devidamente intimada a parte autora não comprovou a entrega da 

notificação extrajudicial e/ou apresentou instrumento de protesto.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

Sem delongas, sabe-se que para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão embasada em contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, afigura-se imprescindível a notificação prévia do 

devedor, com a finalidade de constituí-lo em mora, bem como que a 

notificação extrajudicial seja encaminhada ao seu endereço e acusado o 

seu recebimento, ainda que por terceiro.

Em que pese os argumentos acima expostos, denota-se que no presente 

feito foi facultado à parte a possibilidade de emendar a petição inicial da 

ação de busca e apreensão com o escopo de comprovar a mora do 

devedor.

Acontece que o autor deixou de cumprir satisfatoriamente, apesar de ter 

peticionado conforme pleito retro, haja vista que apenas alegou a mora, 

todavia, não comprovou.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do requerente.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87637 Nr: 460-58.2017.811.0050

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Analisando o conteúdo da certidão retro, intime-se a causídica, nos termos 

dos artigos 431 e ss da CNGC para a devolução dos autos no prazo legal.

Devolvido o processo, cumpra-se a decisão anterior.

Decorrido o prazo sem a entrega dos autos na escrivania, certifique a Sra. 

Gestora Judiciária e, em seguida, tornem os autos conclusos para 

deliberações nos termos do art. 434 da CNGC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72689 Nr: 775-57.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR NEDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. HENRIQUE FUNILARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.Feitas as anotações e baixas devidas, 

proceda-se ao ARQUIVAMENTO destes autos.Sem custas, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da AJG.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 20 de junho de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76061 Nr: 2826-41.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTO PARA MOVELARIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STYLUS FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO RIBEIRO NUNES 

DOMINGUES - OAB:14.544/MT, JOSÉ ARMANDO COSTA JUNIOR - 

OAB:10884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2826-41.2015.811.0050(Código 76061)

Exequente: Centro Oeste Suprimento Para Movelaria Ltda.

Executado: Stylus Fabricação de Móveis Ltda.

Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pela parte autora em face do 

requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às f. 101-103 as partes apresentação termo de acordo que coloca fim a 

presente lide.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Pois bem, conforme relatado no termo de acordo de f. 101-103 as partes 

transigiram amigavelmente acerca do litígio constante na presente 

demanda.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 101-103, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC.

 Custas judiciais conforme acordado.

Atente-se ao cumprimento do Provimento 40/2017/CGJ.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76686 Nr: 3169-37.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO CARLOS CRESTANI, SILVANA ALVES 

CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3169-37.2017.811.0050(Código 76686)

Exequente: SICREDI

Executado: Junio Carlos Crestani e outro

Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pela parte exequente em face do executado, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Sustenta o exequente, em apertada síntese, que as partes amigavelmente 

firmaram acordo a respeito da dívida objeto da presente demanda, que foi 

devidamente homologado às f. 47.

Às f. 56 a parte exequente informou o pagamento integral do débito.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Pois bem, conforme relatado pelo exequente às f. 56 o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo executivo, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, 

consoante consta nos autos, o executado satisfez a obrigação conforme 

pleito de f. 56.

Feitas as anotações e baixas devidas, proceda-se ao ARQUIVAMENTO 

destes autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 04 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73731 Nr: 1381-85.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neucirene Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT, MAIRA 

GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT

 Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.Feitas as anotações e baixas devidas, 

proceda-se ao ARQUIVAMENTO destes autos.Proceda-se as diligências 

necessárias para o desbloqueio dos veículos e valores penhorados 

nestes autos.Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

AJG.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 20 de junho de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71357 Nr: 38-54.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA NORTE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 38-54.2015.811.0050(Código 71357)

Exequente: Nitral Urbana Laboratórios Ltda.

Executado: Agrícola Norte Ltda. - ME

Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pela parte exequente em face do executado, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Sustenta o exequente, em apertada síntese, que as partes amigavelmente 

firmaram acordo a respeito da dívida objeto da presente demanda, 

mediante as condições estabelecidas no acordo de f. 111-112, tendo a 

parte exequente comunicado o pagamento integral do débito às f. 113.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Pois bem, conforme relatado pelo exequente às f. 111-112, e, 

considerando o pleito de f. 113, o acordo foi devidamente cumprido.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo de f. 111-112, e, por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo executivo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante 

consta nos autos, o executado satisfez a obrigação conforme f. 113.

Feitas as anotações e baixas devidas, proceda-se ao ARQUIVAMENTO 

destes autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 04 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98363 Nr: 1284-80.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AO, SDMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - 

OAB:20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1284-80.2018.811.0050 (Código 98363)

Autor: André Orso e Sibele Duda Menezes Orso

Requerido: Este Juízo

Vistos em correição.

Trata-se de ação de divórcio consensual c/c alimentos e regulamentação 

de guarda e visitas ajuizada por André Orso e Sibele Duda Menezes Orso, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes apresentaram acordo às f. 03-08.

O Ministério Público manifestou parecer favorável a homologação do 

acordo (f. 25).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a partilha de bens, alimentos, guarda, 

visita e divórcio.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 03-08, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Sem prejuízo, tendo em vista a certidão de casamento às f. 21, DECRETO 

o divórcio de André Orso e Sibele Duda Menezes Orso, devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, forma convencionada na inicial, 

fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 

6º da Constituição federal.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao 

Cartório de Registro Civil competente para as providências necessárias, 

inclusive no que tange ao nome da requerente que voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja, SIBELE DUDA MENEZES.

Expeça-se termo de guarda da menor Julia Menezes Orso.

Sem custas.

Após, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 7198 Nr: 372-45.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO THOMAZINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILDO MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - 

OAB:11674-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, MARCOS BOTELHO LUCIDOS - OAB:11.667/MT

 Autos nº 372-45.2002.811.0050 (Código 71988)

Exequente: Décio Thomazinho

Executado: Mildo Minosso

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do pleito 

formulado pela parte executado às f. 656-698, no prazo de quinze dias, 

sob pena de aceitação tácita quanto a devolução dos valores.

Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 21 de junho de 2.018

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20835 Nr: 1134-22.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR RENATO GEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LINHARES, EBER CARLOS 

DE ARRUDA DIAS, CELIO ALVES LOPES, PORTO FRANCO TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE LAMIM - OAB:4449-B, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT, RODRIGO 

MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7300-B, SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:979-A, SILVIO HENRIQUE CORREA - OAB:979-A MT

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de f. 374-377 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil, em relação ao executado 

CARLOS ROBERTO LINHARES.No que tange aos demais executados, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de quinze dias, 

apresente o valor atualizado do débito, bem como indique bens passíveis 

de penhora em nome destes, sob pena de arquivamento do 

feito.Atualize-se a capa dos autos, eis que o feito foi julgado extinto em 

face do executado Carlos Roberto Linhares.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 20 de 

junho de 2.018Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24984 Nr: 1619-85.2007.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO JOSÉ PERIN, VALDIR CASALI, 

CLECI BRUM CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN C.DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.Feitas as anotações e baixas devidas, 

proceda-se ao ARQUIVAMENTO destes autos.Proceda-se as diligências 

necessárias para o desbloqueio dos veículos e valores penhorados 

nestes autos.Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

AJG.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 20 de junho de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67740 Nr: 1657-53.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADEMIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.Feitas as anotações e baixas devidas, 

proceda-se ao ARQUIVAMENTO destes autos.Sem custas, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da AJG.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 20 de junho de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40305 Nr: 559-04.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 559-04.2012.811.0050(Código 40305)

Exequente: SICREDI

Executado: Marcos Antonio Silveira

Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pela parte exequente em face do executado, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Às f. 92 a parte exequente apresentou pleito informando o pagamento 

integral do débito pela parte executada.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Pois bem, conforme relatado pelo exequente às f. 92 o débito constante no 

presente feito foi devidamente pago.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo executivo, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, 

consoante consta nos autos, o executado satisfez a obrigação conforme 

pleito de f. 92.

Feitas as anotações e baixas devidas, proceda-se ao ARQUIVAMENTO 

destes autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30011 Nr: 70-69.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA P. 
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CARDOSO ZANDONADI - OAB:PROCUR./INSS/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, VISTO QUE não foi possível efetuar 

o cadastro da RPV, face a irregularidade do beneficiário LUIZ TURRA está 

com situação cadastral irregular na Receita Federal do Brasil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 17134 Nr: 880-83.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT

 Autos n° 880-83.2005.811.0050 (Cód. 17134)

Recuperando: José de Oliveira

Vistos.

Em consonância com o parecer ministerial de f. 459, defiro o pedido 

formulado pela defesa às f. 457.

Assim, proceda-se à retificação da data base do livramento condicional 

constante no cálculo de f. 456 para a data de 03/10/2001.

Em seguida, manifestem-se as partes e voltem conclusos para 

homologação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 9 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 17134 Nr: 880-83.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT

 Autos nº 880-83.2005.811.0050 (Cód. 17134)

Recuperando: José de Oliveira

Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação do pedido 

de f. 457.

Em seguida, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31953 Nr: 2003-77.2009.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO MOREIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98980 Nr: 1557-59.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, 

INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA E 

ATUAL MANTEDORA DA UNOPAR - UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, PROCON MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1557-59.2018.811.0050 (Código 98980)

Autor: Editora e Distribuidora Educacional S/A

 Requerido: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis

Vistos em correição.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela 

antecipada ajuizada pela Editora e Distribuidora Educacional S/A em face 

da Prefeitura de Campo Novo do Parecis ao argumento, em síntese, de que 

a parte requerida aplicou multa por meio do PROCON.

Acontece que analisando minuciosamente os autos, observo que o 

processo administrativo que, ao que parece, ensejou a aplicação da multa, 

não se encontra legível nos autos.

Dessa forma, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, 

adequando-a ao disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, 

especificamente, anexando aos autos cópia legível do documento de f. 

24-50, relacionado ao procedimento administrativo mencionado na inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de junho de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91110 Nr: 2489-81.2017.811.0050

 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: MADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICdMeSL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS UBEDA BONILHA - 

OAB:104.646/SP, RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - OAB:199.104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2489-81.2017.811.0050 (Código 91110)

Exequente: Maggi Administradora de Consórcios Ltda.

Executado: Inova Comércio de Máquinas e Serviços Ltda. - ME

Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução ajuizada pela parte autora em face da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora, devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito (f. 

33v), todavia, manteve-se inerte (f. 34 – não numerada).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte autora abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte conforme 

se vê às f. 33v-34 (não numerada).

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do autora.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.
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Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 20 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99436 Nr: 1758-51.2018.811.0050

 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: BCICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:32.698/PR, 

RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR, RODRIGO 

CADEMARTORI LISE - OAB:53.325/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1758-51.2018.811.0050 (Código 99436)

Requerente: Banco CNH Industrial Capital S/A

Requerido: Fernandes Luis Piaia

Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte autora afirma que fora deferida liminar de 

busca e apreensão nos autos sob o Código 0001339-38.2017.827.2728 

em tramite junto a Primeira Vara Cível de Novo Acordo/TO, intime-se a 

parte autora para que, no praz de cinco dias, junte aos autos cópia da 

decisão mencionada, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 26 de junho de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73077 Nr: 991-18.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139/GO, MARIO PEDROSO - OAB:10.220/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 991-18.2015.811.0050 (Código 73077)

Exequente: Gerdau Aços Longos S/A

Executado: Construtora Pró-Silo Sociedade Simples Ltda.

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para que informe o andamento processual do 

recurso interposto, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 08 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78257 Nr: 4160-13.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78257

Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pela parte exequente em face do executado, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Sustenta o exequente, em apertada síntese, que as partes amigavelmente 

firmaram acordo, oportunidade em que fora realizado o pagamento integral 

do débito (f. 37-38).

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Pois bem, conforme relatado pelo exequente às f. 37-38 a parte executada 

realizou o pagamento do débito discutido nestes autos.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo executivo, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, 

consoante consta nos autos, o executado satisfez a obrigação conforme 

pleito de f. 37-38.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 12666 Nr: 2784-12.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES DE BRITO -ME, LEONEL CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Autos nº 2003/119 (Código 12666)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Leonel Correa e outro

Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução ajuizada pela parte autora em face da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora, devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito (f. 

141v), todavia, manteve-se inerte (f. 142 – não numerada).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte autora abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte conforme 

se vê às f. 141v-142 (não numerada).

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do autora.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 20 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13556 Nr: 527-77.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR PEREIRA DA SILVA -ME, ELY 

BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 527-77.2004.811.0050 (Código 13556)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Eliomar Pereira da Silva – ME e outro

Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução ajuizada pela parte autora em face da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.
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A parte autora, devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito (f. 

153), todavia, manteve-se inerte (f. 154 – não numerada).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte autora abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte conforme 

se vê às f. 153-154 (não numerada).

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do autora.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 20 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971 Nr: 840-14.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ITAIPU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELSO DEL GROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONADABE DOS REIS SANTIAGO 

- OAB:7.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$387,70 (trezentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 113-114. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA FRANCISCA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT0007002A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000221-03.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Reclamada para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da manifestação e documento juntado pela parte autora. Campo 

Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 29 de Junho de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000511-52.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RONER FABRICIO LEITE ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000511-52.2017.8.11.0050. REQUERENTE: RONER FABRICIO LEITE 

ANTONIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Destaca-se que não há nos autos Termo de 

Inventariante, sendo certo que conforme artigo 75, VII do novo Código de 

processo Civil, o inventariante tem legitimidade para representar em juízo o 

Espólio. Ante a necessidade de esclarecimento de ponto essencial à 

análise da presente ação, com fundamento no art. 938, § 1º, do novo 

Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência, a fim de 

intimar a parte Autora para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os 

documentos necessários que demonstre sua condição de inventariante. 

Em seguida, conclusos para deliberações. Campo Novo do Parecis, 25 de 

junho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-66.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000329-66.2017.8.11.0050. REQUERENTE: TARCIO MOREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Tendo em vista a juntada de 

documentos pela parte autora, em atendimento ao princípio do 

contraditório, intimem-se os réus para, querendo, se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias corridos. Em seguida, conclusos para deliberações. 

Campo Novo do Parecis, 29 de junho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-36.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE SOUZA OLIMPIO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (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 

1000374-36.2018.8.11.0050 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),Sexta-feira, 29 de Junho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000163-97.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

14/08/2018 14:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 29 de Junho de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000170-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000170-89.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

14/08/2018 14:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 29 de Junho de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-88.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO)

RICARDO SIQUEIRA GONCALVES OAB - RJ107192 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000431-88.2017.8.11.0050. REQUERENTE: GUSTAVO ELIENAI CARDOSO 

DE SOUZA REQUERIDO: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Alega a promovida, ilegitimidade 

passiva, tendo em vista que não contribuiu para o evento danoso o qual 

acometeu o Pormovente. Verifico que a documentação anexada aos autos 

pelo autor, funda-se em relação jurídica com a empresa TRANSAVIA, 

diante de tal fato a parte reclamada não é legitimada a figurar no polo 

passivo da ação, pois do que se infere do material probatório, carece de 

uma das condições da ação, qual seja, legitimidade de parte. Destaco que 

em detida análise dos fatos articulados na exordial, verifico que a parte 

supracitada não concorreu para o extravio da bagagem. Ademais a 

Promovida KLM S/A - COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO 

apenas tomou ciência do ocorrido quando da citação da presente ação, 

sendo que todo o procedimento de pedido de reembolso foi dirigido a 

empresa TRANSAVIA. ANTE O EXPOSTO, ACOLHO A PRELIMINAR 

ARGUIDA, e nos termos do art. 485, VI , JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios , 

por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de 

JUNHO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 25 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-05.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES RODRIGUES MAIA DA CRUZ FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000443-05.2017.8.11.0050. REQUERENTE: DIOGENES RODRIGUES MAIA 

DA CRUZ FILHO REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. DA PRELIMINAR DA ILEGITMIDADE PASSIVA Alega a 

Promovida que a presente ação deve ser extinta, tendo em vista que a não 

é parte legítima para responder a presente demanda, eis que nada vendeu 

diretamente à parte autora, bem como não participou da relação de 

consumo discutida na presente demanda. À luz da teoria da asserção, a 

legitimidade de partes, por se tratar de condições da ação, deve ser 

observada estritamente sobre a relação jurídica-processual apresentada 

na exordial, sendo que nesta, figura a Reclamada como empresa 

integrante da cadeia de fornecedores dos serviços tidos por defeituosos. 

Neste sentido encontra-se a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - 

PRODUTO ADQUIRIDO NO MERCADO LIVRE NÃO ENTREGUE - 

PAGAMENTO MEDIANTE O MERCADO PAGO - INTERMEDIAÇÃO NA 

VENDA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO 

MATERIAL DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Restando evidenciado que 

o consumidor efetuou a compra do produto mediante intermediação das 

Recorrentes, inclusive com o pagamento de tarifa pela segurança do 

pagamento pelo sistema MercadoPago, evidente a sua legitimidade para 

figurar no pólo passivo, em face do disposto no art. 18 do CDC, que prevê 

a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 

Preliminar afastada. 2. Se o produto (relógio) adquirido pela internet não é 

entregue no prazo estipulado, o consumidor faz jus ao ressarcimento do 

valor pago, bem como indenização pelo dano moral suportado. 3. A 

sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a 

título de indenização por dano moral, bem como ao ressarcimento de R$ 

752,78, 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. 4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as 

custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação. (TJMT, Recurso Inominado n° 

006.2011.016.729-0, Turma Recursal Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, julgado em 05.11.2012) Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER A 

PRELIMINAR ARGUIDA, passando a análise do mérito. DO MÉRITO Trata-se 

de Reclamção, proposta pelo Reclamante em desfavor da Reclamada, sob 

o fundamento de não envio de mercadorias adquiridas pela internet. 

Pugna, ao final, pela restituição dos valores pagos, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. A 

Promovida, em sede de contestação, alega que não possui legitimidade 

para realizar o estorno dos valores pagos pelo Promovente, bem como 
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inocorrência dos danos morais, pois o Reclamante foi vítima de fraude. 

Analisando com acuidade o material colacionado nos autos, verifico que 

assiste razão ao Promovente. 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. Primeiramente, cumpre-me ressaltar 

que o Promovente procurou a Promovida por diversas vezes para solução 

do problema via administrativa, inclusive trouxe aos autos diversos 

e-mails, bem como cópia do processo administrativa junto ao PROCON 

MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS. Da análise dos documentos 

juntados, verifico que há indicação da empresa reclamada como 

beneficiária, o que indica a existência de participação da empresa que 

atua exatamente para intermediar o pagamento de produtos via internet. 

Logo, tenho que efetivamente houve falhas na prestação dos serviços da 

Promovida, na medida em que a mesma não procedeu ao estorno dos 

valores pagos pelo Promovente. Nesse sentido, observo que a parte 

Promovida deixou de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do 

artigo 373, II, do CPC c/c artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Pois bem, de acordo com o meu livre convencimento, observo 

que a maneira mais ajustada para resolução da lide é o reconhecimento da 

necessidade de devolução dos valores pagos, bem como a indenização 

por danos morais; assim o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor 

que experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus 

diretos já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras 

entre os fornecedores de serviços para com seus consumidores. Insta 

salientar, ainda, a necessidade da interposição da presente demanda pela 

parte Promovente para ver seu direito resguardado, visto o pagamento de 

um produto que nunca fora entregue, não podendo ser considerado mero 

dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. Nesse sentido. 

Demonstrado a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. 

No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal 

valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. E, a respeito da 

razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: 

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma 

certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, 

deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri 

Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). 

Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a 

meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e CONDENO a Promovida, ao 

pagamento de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) a título de danos 

materiais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE a 

partir da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ, e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês incidido a partir da citação válida; bem 

como CONDENÁ-LA ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de junho de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de junho de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-90.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BIRCK HORST - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE COSTA PASSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000254-90.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOICE BIRCK HORST - ME 

REQUERIDO: DENISE COSTA PASSOS Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por JOICE BRICK HORST - ME em face de DENISE 

COSTA PASSOS ambos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora desistiu da ação, conforme consta petição constante no Id.: 

13858216. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da 

ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, 

independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto 

posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte 

autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 28 de JUNHO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 28 

de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-20.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SOARES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO)

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000442-20.2017.8.11.0050. REQUERENTE: JOELMA SOARES 

MENDONCA REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. De 

proêmio, registra-se que a relação existente entre as partes 

fundamenta-se em contrato de transporte de passageiros e/ou coisas, 

que, por sua vez, caracteriza-se como espécie do gênero - contrato de 

prestação de serviços, razão pela qual atrai a incidência das normas 

protetivas direcionadas ao consumidor, consoante art. 3º da Lei nº 

8.078/90. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, em que a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A 

Promovente pugnam pela reparação do dano moral e material decorrente 

de falha na prestação do serviço de transporte terrestre de passageiros, 

decorrentes do acidente ocorrido com o ônibus da empresa Promovida no 

dia 15/12/2016. A Promovida alega no mérito que não houve falha na 
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prestação de serviços, pois os ônibus utilizados nos trechos CAMPO 

NOVO DOS PARECIS/CUIABÁ estavam em perfeitas condições de 

circulações, bem como inocorrência de danos morais. Insta consignar que 

a Promovida não colacionou nos autos qualquer prova capaz de embasar 

sua tese defensiva. O ônus de prova acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

No que se refere aos danos materiais, apesar de pugnar pela realização 

da ausência de instrução, diz respeito a prova materiais que deveriam ter 

sido produzidas pela autora. Nota-se que ao anexar aos autos a 

passagem aérea, somente reproduz o horário da viagem, nem sequer faz 

menção ao dia do embarque. Inerentes aos danos morais, tenho que a 

Promovente diante das provas anexadas aos autos logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, pois os abalos 

emocionais causados pelo acidente restou comprovado nos autos. Neste 

diapasão, impõe-se que os fornecedores e prestadores de serviço ou 

produto quando tais serviços ou produtos gerarem danos aos 

consumidores responderão civilmente pela forma declinada no art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de maneira objetiva 

dispensando-se a presença do elemento culpa, bastando o nexo causal e 

o dano. Ademais, o Código Consumerista, ainda, em consagração ao seu 

viés protecionista, estabelece que nas demandas, cuja discussão seja 

fundamentada em relação de consumo, o ônus probandi poderá, a critério 

do magistrado, ser invertido, de modo a atribuir à parte promovida 

(fornecedores e prestadores) o encargo de desconstituir o direito da parte 

hipossuficiente já comprovado minimamente (verossimilhança da 

alegação), conforme deferido anteriormente. Do cotejo das provas 

produzidas no feito limitadas pela exordial e contestação, tem-se 

defeituoso o serviço prestado pela empresa promovida devido a precária 

condição dos veículos de transporte, ocasionando o acidente em questão. 

Pois bem, de acordo com o meu livre convencimento, observo que a 

maneira mais ajustada para resolução da lide é o reconhecimento ao 

direito a indenização por danos morais; assim o é porque, ante ao 

desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira via crucis na 

tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, cujas 

soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores/prestadores de 

serviços para com seus consumidores. Insta salientar, ainda, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285). Nesse 

sentido. Demonstrado a relação de causalidade entre a conduta do agente 

e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum 

indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, 

neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a 

função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. E, a respeito da 

razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: 

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma 

certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, 

deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri 

Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente 

caracterizado. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente 

demanda, e, CONDENO a Promovida ao pagamento da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento 

danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da 

data da publicação desta sentença. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 29 de junho 

de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 29 

de junho de 2018. Claudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-21.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000332-21.2017.8.11.0050. REQUERENTE: VANESSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ICATU SEGUROS S/A Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por ICATU SEGUROS S.A, em face da sentença 

proferida no Id.: 12419010, objetivando depurar o ato decisório de ERRO 

MATERIAL/CONTRADIÇÃO. DECIDO. Aduz o Embargante que houve erro 

material na sentença atacada, a qual reconheceu na parte dispositiva da 

sentença a procedência do pedido autoral. Analisando os argumentos 

expendidos pelo embargante e a sentença constante no Id.: no Id.: 

12419010, verifico a ocorrência de erro material na mesma, devendo os 

presentes embargos serem acolhidos, passando a parte dispositiva da 

sentença conter a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e: A) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) inerentes ao SEGURO DE VIDA – apólice nº 

93.104.323, acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. B) 

DETERMINO, a parte Promovida que retenha do valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) após atualizado, as parcelas inadimplentes do prêmio 

devidamente atualizadas com de juros de 1% (um por cento) e correção 

monetária pelo INPC das datas de seus respectivos vencimentos.” Ante o 

exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 9.099/95, ACOLHO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo dos Parecis, 21 de junho de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000579-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON IMOBILIARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT0014947A (ADVOGADO)

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT0013368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO FARIAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

OLIRES RENNER DAL PAI (RÉU)
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Autos nº 1000579-62.2018.8.11.0051 Consignação Decisão. Vistos etc. 

Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência, exigem-se a 

plausibilidade do direito invocado e a ocorrência do perigo de demora do 

provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do NCPC: “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.” Analisando as duas condições específicas 

desse pedido antecipatório, quais sejam, a plausibilidade do direito e o 

perigo de lesão, noto pertinente o deferimento do pedido liminar. Isso 

porque o pedido liminar veio acompanhado de indicação suficiente da 

plausibilidade do direito invocado bem como daquele perigo de demora 

necessário à antecipação da tutela. A premente necessidade de 

deferir-se liminarmente o pedido tem fundamento primeiro no fato de que a 

suposta recusa em proceder à resolução contratual da relação locatícia 

poderá acarretar mais ônus à Requerente, especialmente considerado que 

sem a interrupção contratual, os encargos oriundos da relação 

continuarão a incidir e ter efeitos. Nessas condições, vê-se plenamente 

configurado o periculum in mora. Chega-se, assim, ao segundo requisito 

necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do 

direito invocado. No caso dos autos, o referido requisito também se 

encontra preenchido, pois, a Requerente procedeu às notificações 

necessárias ao pretendido encerramento da relação contratual. Ademais, 

consigna-se que o deferimento da tutela antecipada em nada prejudica os 

interesses da Requerida, uma vez que esta também encontra respaldo de 

seu direito no ordenamento jurídico, especialmente se considerado que, 

em entendo pertinente, poderá se valer dos meios legais para o 

recebimento de eventual débito. O que não se pode conceber é que a 

Requerida seja obrigada a manter um contrato que não deseja mais. 

Decido. Assim, DEFIRO o pedido feito pela Requerente para autorizar o 

depósito, em juízo, das chaves do imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito (art. 542, parágrafo único, do NCPC). Depositado 

o objeto, EXPEÇA-SE o necessário à intimação da Requerida para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, retire em juízo a coisa depositada. Na 

oportunidade, CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá 

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). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 18 de junho de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000688-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE POLIANE ALVES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 29 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para 

14/08/2018 Horário: 14:45 , a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conf l i tos e Cidadania desta Comarca.  Processo : 

1000688-76.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do processo: Parte Autora: ALINE 

POLIANE ALVES SILVA Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII 

Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL 

II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000639-35.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F. K. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 29 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para 

14/08/2018, Horário: 14:00 , a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Processo: 

1000639-35.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: PETIÇÃO 

(241); Espécie: [Reconhecimento / Dissolução] Partes do processo: Parte 

Autora: FRANCIELY KARI CALCANHOTO Parte Ré: DIEGO CAMARGO 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII 

Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL 

II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94538 Nr: 2219-25.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lozina Ferreira Ramos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88703 Nr: 378-92.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ésio Martins Paniago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90148 Nr: 813-66.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Guanabara Ltda-Me, Vilson Paulo 

dos Reis, Célia de Freitas dos Reis
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, Mario Cesar Crema 

- OAB:, MÁRIO CÉSAR CREMA - OAB:3.872-MT, Mário César Crema - 

OAB:3873/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88736 Nr: 411-82.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whender Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88060 Nr: 199-61.2015.811.0051

 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): Ademir de Branco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92310 Nr: 1427-71.2015.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlia Skaf dos Santos Rocha, Mariana Skaf Esteves da 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Júnior - 

OAB:27304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145676 Nr: 2917-26.2018.811.0051

 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: Zenaide Barros de Carvalho

 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:

 Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final.Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“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.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente um ano.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).Se 

impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida 

poderá 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).DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144090 Nr: 2260-84.2018.811.0051

 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: Francisca das Chagas Damaceno

 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:

 Via de regra, pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final.Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“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.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 
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audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).Se 

impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida 

poderá 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).DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144434 Nr: 2459-09.2018.811.0051

 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: Israel José 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:

 Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“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.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente um ano.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).Se 

impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida 

poderá 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).DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145747 Nr: 2949-31.2018.811.0051

 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: Wender Costa de Miranda

 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:

 Via de regra, pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final.Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“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.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente dois anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).Se 

impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida 

poderá 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).DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145096 Nr: 2703-35.2018.811.0051

 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: Sandro Aparecido Batista Braga

 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:

 Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final.Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“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.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente um ano.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).Se 

impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida 

poderá 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).DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144103 Nr: 2271-16.2018.811.0051

 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: Emanuele Ribeiro Veber Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final.Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“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.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente um ano.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).Se 

impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida 

poderá 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).DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143053 Nr: 1769-77.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139847 Nr: 256-74.2018.811.0051

 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: Cleidiane Lemos Rodrigues de Meira

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142361 Nr: 1452-79.2018.811.0051

 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: Nelsivania Carvalho 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141836 Nr: 1195-54.2018.811.0051

 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: Jucilene Ferreira de Freitas

 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:

 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 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135453 Nr: 8511-55.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141937 Nr: 1235-36.2018.811.0051

 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: Eliezer Alves da Rocha

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143282 Nr: 1886-68.2018.811.0051

 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: Claudilene Barrado

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141438 Nr: 1028-37.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Marques das Neves

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140544 Nr: 629-08.2018.811.0051

 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: Welvisson da Silva Xavier Macedo

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135791 Nr: 8663-06.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oziel Gaudêncio

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143647 Nr: 2047-78.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edil Augusto

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143264 Nr: 1881-46.2018.811.0051

 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: Mário Pimenta Júnior

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142669 Nr: 1577-47.2018.811.0051

 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: Jucelina Borges 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:

 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.
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Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141809 Nr: 1188-62.2018.811.0051

 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: Oseas Pedro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141564 Nr: 1066-49.2018.811.0051

 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: Elson Wenceslau dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140555 Nr: 639-52.2018.811.0051

 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: José Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137572 Nr: 9585-47.2017.811.0051

 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: Rosangela Cardoso de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141567 Nr: 1069-04.2018.811.0051

 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: Elisandra Francini Alves 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:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141300 Nr: 957-35.2018.811.0051

 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: Itamar Cerqueira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140657 Nr: 677-64.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lina 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143197 Nr: 1848-56.2018.811.0051

 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: Leida Ferreira Pinheiro

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141631 Nr: 1098-54.2018.811.0051

 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: Carlos Humberto dos Santos Pereira

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143272 Nr: 1882-31.2018.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Paixão

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141553 Nr: 1062-12.2018.811.0051

 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: Valdeci Rodrigues do Nascimento

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141410 Nr: 1017-08.2018.811.0051

 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: Oseias de Paula Laranjeira

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135510 Nr: 8542-75.2017.811.0051

 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: Odeir Gonçalves de Castro

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142087 Nr: 1324-59.2018.811.0051

 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: José Amilton Rodrigues 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:

 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 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145008 Nr: 2653-09.2018.811.0051

 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: Cristiano Marcilio Magalhães 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142290 Nr: 1417-22.2018.811.0051

 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: Andreia Marques de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141505 Nr: 1057-87.2018.811.0051

 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: Djalma Francisco do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1057-87.2018.811.0051 - 141505

Revisional

 Despacho.

Vistos etc.

O Requerente interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

As informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Em continuidade, a fim de conferir impulsionamento ao feito, tendo em vista 

a especial natureza da causa, entendo pertinente a designação de nova 

audiência específica para a conciliação das Partes, na forma do art. 139, 

V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de Abril de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141036 Nr: 850-88.2018.811.0051

 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: PRZ Serviços Eletromecanicos Eirelli

 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140508 Nr: 611-84.2018.811.0051

 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: Vanessa Geleski de Almeida

 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:

 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.
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140388 Nr: 558-06.2018.811.0051

 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: Mirian Viera de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 558-06.2018.811.0051 - 140388

Revisional

 Despacho.

Vistos etc.

O Requerente interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

As informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Em continuidade, a fim de conferir impulsionamento ao feito, tendo em vista 

a especial natureza da causa, entendo pertinente a designação de nova 

audiência específica para a conciliação das Partes, na forma do art. 139, 

V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de Abril de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140177 Nr: 439-45.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138726 Nr: 10182-16.2017.811.0051

 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: Angela Maria Geleski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132807 Nr: 7320-72.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Oliveira Lucen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, 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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 88010 Nr: 181-40.2015.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: Ana Costa Carvalho, Sinobilino Mano de Carvalho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Faria Zandonadi, Solange Rocha Faria 

Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Santana Franco - 

OAB:4255/MT, Carlos Roberto de Souza Carmona - OAB:3863/MT, 

Fernanda Theophilo Carmona - OAB:7.615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266, Marcelo Zandonadi - OAB:4266/MT

 Diante o exposto, não há que se falar em decretação de revelia.II.DAS 

PROVAS.No caso, em virtude da inexistência de outras questões 

preliminares e nulidades, DECLARO SANEADO o feito, em obediência ao 

que preconiza o art. 357, do NCPC.Quanto à organização do processo, 

tem-se que é fato INCONTROVERSO a existência de relação jurídica entre 

as partes.Evidente, deste modo, que a CONTROVÉRSIA reside no 

descumprimento do item 5.1 da cláusula quinta e item 6.1 da cláusula sexta 

(último parte) por parte da requerida, bem como a apuração de eventuais 

danos materiais e morais suportados pela autora.FIXO como pontos 

controvertidos: a) a parte requerida entregou o bem arrendado no prazo 

convencionado e, em caso negativo, se o atraso se deu por culpa da 

requerente que impediu a entrada no imóvel e a retirada dos pertences da 

requerida; b) se a requerida cumpriu com a obrigação de destruir o rebroto 

de algodão sobre a área arrendada, bem como refazer as estradas, 

curvas de níveis e demais encargos expressos no contrato; c) se houve 

prorrogação do prazo para destruição das soqueiras, seja por convenção 

das partes ou mediante portaria expedida pelo INDEA; e d) a ocorrência de 

danos materiais e morais. A fim de dirimir a controvérsia,DEFIRO a 

produção de prova testemunhal para o esclarecimento e deslinde da 

questão.Por conseguinte,DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 de agosto de 2018 às 13:00 horas, sem prejuízo da 

conciliação das partes, consoante dispõe o artigo 359 do NCPC.FIXO o 

prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob pena 

de preclusão.ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior somente será admitida se comprovada e justificada a 

imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos 

distintos.CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se 

para as disposições do art. 455 do NCPC.Se houver testemunhas 

residentes fora da Comarca,DEPREQUE-SE sua inquirição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74315 Nr: 3302-81.2012.811.0051

 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: Cerealista Jardim Alegrence Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco 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

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143166 Nr: 1835-57.2018.811.0051

 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: Rodrigo Camargo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado para comparecer na 

audiência de conciliação desginada para o dia 12/07/2018, às 16:30 horas, 

no Centro de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143172 Nr: 1841-64.2018.811.0051

 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: Valdemir Pereira Papa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, PARA COMPARECER 

NA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 12/07/2018, ÀS 13:00 HORAS, 

NO CENTRO DE CONCILIAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142269 Nr: 1405-08.2018.811.0051

 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: Flavio dos Santos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1405-08.2018.811.0051 - 142269

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

A Requerida interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

MANTENHO na íntegra e pelos seus próprios fundamentos a decisão 

atacada.

CUMPRA-SE integralmente a última decisão proferida nos autos.

Outrossim, as informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de Abril de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141938 Nr: 1236-21.2018.811.0051

 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: Iltenir Ferreira 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:

 Autos n° 1236-21.2018.811.0051 - 141938

Revisional

 Despacho.

Vistos etc.

O Requerente interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

As informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Em continuidade, a fim de conferir impulsionamento ao feito, tendo em vista 

a especial natureza da causa, entendo pertinente a designação de nova 

audiência específica para a conciliação das Partes, na forma do art. 139, 

V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de Abril de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141055 Nr: 858-65.2018.811.0051

 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: Vanderson Almeida Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 858-65.2018.811.0051 - 141055

Revisional

 Despacho.

Vistos etc.

O Requerente interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

As informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Em continuidade, a fim de conferir impulsionamento ao feito, tendo em vista 

a especial natureza da causa, entendo pertinente a designação de nova 

audiência específica para a conciliação das Partes, na forma do art. 139, 

V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de Abril de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140554 Nr: 638-67.2018.811.0051

 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: Roberto Farias 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136235 Nr: 8880-49.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudes Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8880-49.2017.811.0051 - 136235

Revisional

 Despacho.

Vistos etc.

O Requerente interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

As informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Em continuidade, a fim de conferir impulsionamento ao feito, tendo em vista 

a especial natureza da causa, entendo pertinente a designação de nova 

audiência específica para a conciliação das Partes, na forma do art. 139, 

V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de Abril de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8987 Nr: 770-18.2004.811.0051

 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: Fernandez Amorim Lopes, Ana dos Santos Silva Lopes, 

Aparecida Parrão Guilhem, Denis Peixoto Parron, Eliane Peixoto Parron 

Paim, Tamis Peixoto Parron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Parron Lopes - Espólio

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

OAB:4.324/MT, Fabiano Moraes Pimpinati - OAB:6623-B/MT, Marcelo 

Parrão Guilhem - OAB:250.162/SP, Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

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

OAB:4.324/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS INTERESSADOS 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: FERNANDES AMORIN LOPES, qualificados nos autos, 

vem requerer a abertura de INVENTÁRIO por falecimento de seu pai, 

ANTONIO PARRON LOPES, alegando em resumo: No dia 15 de junho de 

2004, na cidade de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, faleceu 

Antonio Parron Lopes, seu pai, sem deixar testamento ou qualquer 

disposição de última vontade, deixando, todavia herdeiros e bens a 

partilhar. Requer seja nomeado o peticionário como inventariante, de 

conformidade com o dispostono artigo 990, III, do CPC, comprometendo-se 

a firmar o respectivo termo e prestar as necessárias declarações no 

prazo legal. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Dá-se a 

presente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para fins fiscais. Campo 

Verde, 12 de julho de 2004.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de inventário proposto por 

FERNANDES AMORIN LOPES em virtude do falecimento de ANTONIO 

PARRON LOPES. A inicial foi recebida, nomeando-se FERNANDES AMORIN 

LOPES como inventariante e ordenando-se a citação dos herdeiros, a 

intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público (fls. 11). Termo de 

compromisso de inventariante consta assinado às fls. 35. Primeiras 

declarações foram apresentadas às fls. 37/39. Os herdeiros NEUSA, 

LUCIMEIRE, LUCILENE, ANTÔNIO e APARECIDA PARRÃO GUILHEM foram 

citados pessoalmente (fls.109, 121-V, 140 e 150-v) e, lado outro, houve o 

comparecimento espontâneo dos demais herdeiros.Últimas declarações 
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foram prestadas, informando que na constância da união com a Sra. ANA 

DOS SANTOS SILVA LOPES, o falecido adquiriu dois imóveis urbanos, um 

localizado nesta urbe e outro na cidade de Cuiabá-MT (fls. 228/229). Os 

bens do espólio foram avaliados (fls. 238, 241 e 253/254). Na audiência de 

tentativa de conciliação, a viúva ANA DOS SANTOS SILVA LOPES foi 

excluída do presente inventário, remetendo-se a discussão acerca de sua 

participação na herança para as vias ordinárias (fls. 276). Contudo, 

inconformada, esta interpõe o agravo de instrumento nº 11724/2013 (fls. 

309/324), cuja liminar foi deferida pela 1ª Câmara Cível (fls. 326/330) e, no 

mérito, o recurso fora provido parcialmente para o fim de manter a viúva 

como meeira no inventário (fls. 337/342). Os herdeiros APARECIDA, 

LUCILENE, LUCIMEIRE, VAGNER PEREIRA, MARIA TEREZA, SEBASTIÃO 

PARRÃO, APARECIDA PARRÃO, representada por Neusa Parron Bergamo 

e SEBASTIÃO PARRON, representado por Antônio Parron, comparecem a 

secretaria da vara e formalizam termos de cessão de direitos hereditários 

em favor de FERNANDEZ AMORIM LOPES (fls. 184/304). DÊNIS PEIXOTO 

PARRON e sua esposa JULIANA ZANIN PARRON, ELIANE PEIXOTO 

PARRON PAIM e seu cônjuge GERALDO DOUGLAS DE LIMA PAIN e TAMIS 

PEIXOTO PARRON habilitam-se no inventário na qualidade de filhos do 

herdeiro pré-morto ÂNGELO PARRON (fls. 355/369) e, em seguida, pedem: 

a) a declaração de nulidade das cessões de direito; b) a intimação do 

inventariante e do herdeiro SEBASTIÃO PARRON para que colacionem os 

bens recebidos do de cujus; c) a intimação do inventariante para prestar 

contas do uso da área rural pertencente ao espólio, bem como descriminar 

o monte-mor (fls. 370/378).Com vista dos autos, o Ministério Público 

concorda com os requerimentos de fls. 370/378 (fls. 384).A habilitação 

dos herdeiros DÊNIS, ELIANE e TAMIS foi homologada e, acolhendo 

requerimento por estes formulado, os termos de cessão formalizadas às 

fls. 184/304 foram declarados nulos e ordenada a intimação dos herdeiros 

SEBASTIÃO PARRON e FERNANDEZ AMORIN LOPES para esclarecer 

quanto à ocorrência de desmembramento de duas áreas do imóvel 

principal e a forma de aquisição pelos próprios. Na ocasião, destituiu-se 

FERNANDES, nomeando-se a viúva para o encargo de inventariante, 

devendo providenciar o recolhimento dos impostos devidos e apresentar 

as últimas declarações, determinando-se, também, a intimação do Estado 

de Rondónia para manifestar em relação ao imóvel rural localizado naquele 

Estado (fls. 385/390). A viúva assina termo de compromisso de 

inventariante (fls. 398). FERNANDES AMORIN LOPES informa que a 

aquisição de parte da área em litígio se deu a título oneroso, mediante 

escritura pública (fls. 412).A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

RONDÔNIA consigna que, após a constatação do recolhimento dos 

impostos devidos, não se opõe ao prosseguimento do inventario (fls. 

429/430). Designada nova audiência de conciliação e, após a elaboração 

de proposta de partilha amigável pelos presentes, este Juízo determinou: 

a) a substituição da inventariante pelo herdeiro FERNANDES AMORIN 

LOPES, o qual deverá instruir o processo com os documentos de posse 

eventualmente realizada pelo falecido de parte da área rural descrita nos 

autos, retificar as últimas declarações e comprovar o recolhimento dos 

impostos devidos; b) comprovado o falecimento do herdeiro SEBASTIÃO, 

deferiu-se a habilitação de seus herdeiros; c) a concessão de prazo para 

os herdeiros ausentes se manifestem acerca da proposta de partilha; d) a 

intimação das fazendas públicas para se manifestarem quanto a avaliação 

dos bens; e) consignou-se que o valor das custas seriam fixados ao final, 

por ocasião da homologação do plano de partilha (fls. 440/441). 

FERNANDES AMORIN LOPES instrui o processo com cópia dos contratos 

particulares de compra e venda da área desmembrada (fls. 488/498). 

DÊNIS, ELIANE e TAMIS concordam com o acordo proposto em audiência 

(fls. 499/500). Os herdeiros, representados pelos advogados ALBERTO 

ANDRE LASCH, FABIANO PIMPINATI e MARCO ANTÔNIO DOTTO 

apresentam nova minuta de acordo (fls. 507/510). O inventariante informa 

a isenção do imposto relativo ao imóvel localizado em Rondónia e de Mato 

Grosso (fls. 511/512 e fls. 515/520).O Ministério Público não se opõe ao 

julgamento, por sentença, da proposta de partilha apresentada, 

consignando-se, porém, que o valor relativo à adolescente deverá ser 

depositado em caderneta de poupança (fls. 514).Considerando que o 

acordo foi assinado por advogado que não representa os herdeiros 

ALAN, JULIANA, DANIELA, DENISE, KLEBER, MARCIO e VANESSA, foram 

eles intimados a regularizar o ato (fls. 521), o que restou sanado mediante 

manifestação de concordância destes e cuja petição foi protocolada pelo 

causídico MARCELO PARRÃO GUILHEM (fls. 527). Diante o teor da 

proposta de acordo apresentada, fora determinada a intimação das partes 

para apresentação de escritura pública ou termo de cessão de direitos 

hereditários, sob pena de ser homologado como partilha de bens, assim 

como a intimação do inventariante para esclarecer a divergência entre os 

valores dos bens partilhados e aqueles informados ao fisco, 

apresentando guia de ITCD retificada (fls. 528). Na sequência, CLEITON 

CORDEIRO PARRON se declara herdeiro e requer sua habilitação nos 

autos (fls. 529/533). Por sua vez, a meeira ANA DOS SANTOS SILVA 

LOPES e o herdeiro FERNANDEZ AMORIN LOPES manifestam 

concordância com a inclusão do herdeiro (fls. 540 e 542). O inventariante 

notifica que LUCIMEIRE, LUCILENE, WAGNER, ANTONIO, APARECIDA, 

MARIA TEREZA e NEUSA desistem da proposta de acordo anteriormente 

anunciada. Na ocasião, pede: a) autorização para venda de parte de 

imóvel, destinado ao pagamento de dívidas e da meação; b) seja 

autorizado, mediante alvará judicial, a transferência de parte do imóvel a 

BELMIRO JESUS MOREIRA, ESUPÉRIO VIEIRA, ARTINO FOERSTE e 

LAERCIO BUENO VALVERDE; c) depois de quitadas a dívidas e custas 

processuais, sejam expedidos os formais de partilha (fls. 533/537). 

Noticia, em seguida, o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a 

meeira (fls. 541) e informa o compromisso daquela em formalizar a cessão 

de direitos hereditários relativos a sua parte ideal no imóvel rural (fls. 

541).Últimas declarações foram retificadas (fls. 543/547).A viúva meeira, 

representada por Dr. VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, formaliza 

cessão de direitos hereditários à FERNANDES AMORIN LOPES, mediante 

termo nos autos (fls. 548/549). DENIS, TAMIS, ELIANE, ANA, ALAN, DENIS, 

DANIELA, JULIANA, KLEBER, MARCIO, VANESSSA e CLEITON concordam 

com o plano de partilha apresentado nas últimas declarações (fls. 551, 

552, 553, 556/560 e 561/562). É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. De 

proêmio, comprovada sua qualidade de herdeiro de SEBASTIÃO PARRON, 

falecido no curso do processo, DEFIRO o requerimento de fls. 529/533, 

para DETERMINAR a HABILITAÇÃO de CLEITON CORDEIRO PARRON 

nestes autos. Outrossim, INTIME-SE a herdeira NEUSA PERRON BERGAMO 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente procuração outorgada a 

advogado. DETERMINO, também, a intimação de MARIA TEREZA 

TROMBETA para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar certidão de 

nascimento e/ou casamento, consignando-se que sendo ela casada sob 

os regimes de comunhão universal de bens, deverá exibir documentos 

pessoais e procuração do respectivo cônjuge.Em tempo, EXPEÇA-SE 

edital de publicação para conhecimento de terceiros dos termos do 

presente inventário (art. 259, III, do NCPC). Igualmente, em atenção ao teor 

da decisão proferida na última audiência (fls. 440/441), EXPEÇA-SE o 

competente TERMO DE COMPROMISSO de inventariante a ser assinado 

por FERNANDEZ AMORIM LOPES (art. 617, do NCPC). No mais, 

CERTIFIQUE-SE quanto à intimação de LUCIMEIRE, LUCILENE, ANTÔNIO, 

APARECIDA PARRÃO, NEUSA, WAGNER, TAMIS e MARIA TEREZA 

TROMBETA acerca das últimas declarações. Em caso negativo, desde já 

DETERMINO seja o ato efetivado. Por derradeiro, inexistindo discordância 

dos demais herdeiros, RECONHEÇO a validade da cessão formalizada às 

fls. 548, bem como a possibilidade de transferência das áreas alienadas 

em vida pelo de cujus aos adquirentes BELMIRO JESUS MOREIRA, 

ESUPÉRIO VIEIRA e ARTINO FOERSTE, consignando-se, todavia, que tais 

providências serão tomadas tão somente depois de comprovado o 

pagamento dos impostos pertinentes. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Campo Verde, 06 de junho de 2018. MARIA 

LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 28 de junho de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 84175 Nr: 3390-51.2014.811.0051

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Pereira da Silva Hipólito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASHAR FALEH SAID SAAD

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

OAB:9114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte 

autora para impugnar a contestação no prazo legal, querendo.

É o que me cumpre.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 97584 Nr: 3255-05.2015.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores Movimento de Mercadoria 

Geral Campo Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação (impugnação aos 

embargos), querendo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143544 Nr: 2012-21.2018.811.0051

 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: Silene Felipe dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente SILENE FELIPE DOS 

SANTOS, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

12/07/2018, às 17h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 89025 Nr: 504-45.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Dario Scarton, João Scarton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:4660-B, 

Andréia Lehnen - OAB:10752-B, CAMILA STOFELES CECON 

SANTANA - OAB:16258, Eloane Valentim Envangelista - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para impulsionar o feito no 

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

me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 103188 Nr: 471-21.2016.811.0051

 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: Douglas Vendrusculo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Forever Living Products Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Espinola 

Catramby - OAB:RJ/120.375, Carlos Victor Paixão Ximenes - 

OAB:RJ/165.369

 INTIMO a parte requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71487 Nr: 479-37.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algodoeira Sucesso Ltda, Valdeci Rodrigues Osorio-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Rodrigues Osorio-ME, Banco Bradesco 

S/A, Algodoeira Sucesso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, Vagner Soares 

Sulas - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Vagner Soares 

Sulas - OAB:8455/MT

 Por outro lado, ACOLHO a pretensão do requerido VALDECI RODRIGUES 

OSÓRIO ME e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na reconvenção 

para CONDENAR a parte reconvinda/autora a entregar 72.230 kg de 

caroço de algodão (correspondente a 72,23 toneladas) ao reconvinte, ou 

ao pagamento do valor equivalente em espécie, acrescidos dos encargos 

contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente 

processo. Após o ajuizamento da ação dá-se a atualização monetária pelo 

INPC, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em vista da 

improcedência da ação principal e da procedência da reconvenção, 

CONDENO a parte requerente/reconvinda ao pagamento das custas 

processuais, inclusive aquelas devidas na reconvenção. De igual modo, 

CONDENO-A a pagar honorários advocatícios que, na ação principal, fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, 2º, do NCPC), sendo 

devido 50% a cada réu e, na reconvenção, arbitro em 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, §1º e 2º, do NCPC), integralmente em favor de 

VALDECI RODRIGUES OSÓRIO ME. Esclareço, por oportuno, que muito 

embora seja a reconvenção ação incidente que se processa nos mesmos 

autos, goza ela de autonomia, exigindo a fixação de honorários 

individualmente. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Campo Verde, 28 de junho de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 117492 Nr: 6105-95.2016.811.0051

 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: Jose Geraldo Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128341/SP

 INTIMO a parte autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 101609 Nr: 6-12.2016.811.0051

 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: Elizabete Carvalho Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Albert Schmidt - 

OAB:8091, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 INTIMO a parte requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71689 Nr: 680-29.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Dutra Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Luis dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (VALE DO SOL), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 102575 Nr: 281-58.2016.811.0051

 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: Isabella Gonçalves Laurindo, Helena Alves Laurindo, 

Jeracir Laurindo, Sandra Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Douglen Laurindo, TERCEIROS 

INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para acostar aos autos certidão negativa atualizada 

das Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 145392 Nr: 2830-70.2018.811.0051

 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: F C Favreto e Cia Ltda EPP

 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:

 INTIMO o Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que 

proceda ao pagamento das despesas processuais, de acordo com o 

demonstrativo de cálculo do Distribuidor na Ref. 18, conforme 

determinação judicial de Ref. 8, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 79804 Nr: 246-69.2014.811.0051

 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: Maria Sandra Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação 

e Agropecuária Ltda, Vandrey Dal Sotto, HDI Seguros S/A - HDI Auto 

Campo Grande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Tavares - OAB:OAB-RJ 

181.783, Flávio Muller - OAB:5841-B/MT, Rodrigo Nogara de Castilho 

- OAB:8250/MT

 Processo nº 246-69.2014.811.0051 (Código 79804).

Ação Sumária de Indenização e Reparação de Danos Morais, Materiais e 

Lucros Cessantes Causados em Acidente de Veículo.

Vistos etc.

De início, DEFIRO o pedido formulado às fls. 186 e DETERMINO a intimação 

do perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, quantificar em percentagem o 

grau de limitação sofrida pela autora ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo.

Sem prejuízo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 

de agosto de 2018 às 17:00 horas, sem prejuízo da conciliação das 

partes, consoante dispõe o artigo 359 do NCPC.

FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol 

de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob 

pena de preclusão.

ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade superior 

somente será admitida se comprovada e justificada a imprescindibilidade 

de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos distintos.

 CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se para as 

disposições do art. 455 do NCPC.

Se houver testemunhas residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua 

inquirição.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA à Defesa das partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 25 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 112578 Nr: 3681-80.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorena Terezinha Friedrich Posser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda, Ludovico 

Antonio Merighi, Alexandre Merighi, Gian Carlo Leão Preza, Fabiana 

Hernandes Merighi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Hernades merighi - 

OAB:9139-MT, Gian Carlo Leão Preza - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905/A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, §2º do NCPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade 

da embargante pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º 

e 3º do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida à própria. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE 

cópia deste decisum para os autos em apenso (código 14286) e 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Campo Verde, 26 de junho de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 103448 Nr: 547-45.2016.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT

 Processo nº 547-45.2016.811.0051 - Código 103448.III – DA 

AUDIÊNCIA.CITE-SE o réu e intime-se a autora, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada no dia 

01.06.2016 às 13h30min, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 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.Por fim, defiro os benefícios do art. 172, §º 2 do CPC.Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Campo Verde - MT, 03 de março de 2016.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82641 Nr: 2309-67.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 Autos n° 2309-67.2014.811.0051 (82641)CriminalDecisão.Vistos 

etc..DEFIRO a produção da prova testemunhal, requerida por ambas as 

partes, e da prova documental trazida pelo Acusado nos autos.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 2018, às 

14h30min de Mato Grosso.Intime-se o Representante do Ministério Público, 

o Acusado, o Advogado, as vítimas e as Testemunhas arroladas pelas 

partes, observando a necessidade da expedição de Cartas Precatórias, 

caso algumas das partes ou testemunha resida fora da Comarca, 

cientificando as partes acerca desta expedição.Considerando as 

particularidades do caso versado, determino que a Diretoria do Foro 

providencie os equipamentos necessários para a realização de colheita de 

depoimento especial nos moldes do projeto “Depoimento Sem Dano”, 

conforme Recomendação n° 33/2012 do CNJ e Provimento n° 04/2011 do 

CGJ.Oficie-se ao CREAS – Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social, deste município, solicitando informações acerca do 

atendimento realizado com as vítimas deste feito, devendo encaminhar 

todos os documentos pertinentes.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Às providênciasCampo Verde/MT, 20 de junho de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138761 Nr: 10200-37.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Pereira da Cruz, Pedro Luis Aise, 

Gildemar Muller Cezar, Antonio Correa Braga Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:, Márcio Guimarães Nogueira - OAB:12.853-B/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B, Valmiro Antonio Pinheiro 

da Silva - OAB:9.331/MT

 Certifico que, IMPULSIONO OS AUTOS a expedição de matéria para 

imprensa a fim de intimar os patronos dos réus para, no prazo legal, 

apresentarem alegações finais.Nada mais.É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 148534 Nr: 4049-21.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilo Nunes Barbosa, Manoel Nunes da Silva, 

Sinomar Antonio Correa de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Honório Suguita - 

OAB:4898/MS, Rene Siuti - OAB:786/MS

 Autos n° 4049-21.2018.811.0051 (148534)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha KENIO BATISTA 

NOGUEIRA para realizar-se no dia 03 de setembro de 2018, às 14h30min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de junho 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: 1000238-70.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA SIQUEIRA BOMDESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONES LEMOS KOLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-88.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS SIMPLICIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 
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me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-73.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILENE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-70.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIEROTA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON DIAS SILVA 55166377168 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010977-51.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BONORINO PEREIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE BATISTA 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-54.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PATRICIA NASCIMENTO JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALZIRA CARPES BAUERMEISTER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIC TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA 
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(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 13/08/2018 Hora: 15:40hs, 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: 1000947-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO KUMBIER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 13/08/2018 Hora: 16:20hs, 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: 1000950-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY REGIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 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: 13/08/2018 Hora: 16:00 , 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: 1000186-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BRUM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Analisando os autos, verifica-se que a citação não foi possível porque o 

requerido encontrava-se ausente. Assim, torna-se prudente que o 

requerente confirme o endereço do demandado antes de nova tentativa de 

citação.

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono o feito, 

a fim de intimar as partes, na pessoa de seus procuradores, para 

comparecer à Audiência de Conciliação para o dia 14/08/2018 Hora:13:40, 

na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. 

ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não comparecimento implica 

arquivamento, extinção e condenação nas custas processuais: À parte 

ré: 1)- O não comparecimento às audiências importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. 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 5MB cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HAYLOR ANTONIO CARDOSO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/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 ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação para o dia 24/07/2018, Hora: 09:40, na sede do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): À parte 

autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais: À parte ré: 1)- O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. 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 5MB 

cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-60.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ANTONIO CABRAL ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

 

recurso inominado

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001341-15.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

PETIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE BATISTA 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Tendo em vista o comprovante de pagamento constante no ID nº 

13928237, impulsiono o feito a fim de intimar o autor para que se manifeste 

e requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME (REQUERIDO)

PAROLAR DD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

EXPRESSO EL SHADAI - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

SERGIO AUGUSTO DA SILVA OAB - SP118302 (ADVOGADO)

MARCIO AUGUSTO LOPES RAMOS OAB - SP351732 (ADVOGADO)

 

Certifico que o recurso inominado foi interposto tempestivamente. Assim, 

impulsiono o feito para intimar o recorrido a fim de que apresente suas 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO CAMPOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 14/08/2018 Hora: 14:20hs, 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: 1000829-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA SERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SANTANA ROSA NETO OAB - MT23731/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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 06/08/2018 Hora: 09:40hs, 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: 1000626-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CRISTIAN SENGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 09/07/2018, às 13h20 na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): 

À parte autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais; À parte ré: 1)- O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. 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 5MB 

cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000141-05.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE TEREZINHA GROMANN (RÉU)

DARCI GROMANN (RÉU)

 

Vistos, Diante do teor da certidão retro, reitere-se a intimação à parte 

autora para que efetive o depósito da quantia ofertada de R$ 3.044,49 

(três mil e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar anteriormente 

deferida. Cumpra-se. Intime-se.
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Certidão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000177-47.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUMAT - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA OAB - MT20109/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEY CARDOSO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO 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 Jefferson de Souza - OAB/MT 20.109-B, 

para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo legal, para cumprimento do mandado de citação sendo que a guia 

deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o 

pagamento comprovado dos autos. CANARANA, 29 de junho de 2018 

Maria Amelia Dedone Costa

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000179-17.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERISON DE OLIVEIRA QUEIROZ (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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 seus Procuradores Dr. GUSTAVO PASQUALI 

PARISE, WELSON GASPARINI JUNIOR E HUDSON JOSÉ RIBEIRO, para que 

providenciem o recolhimento das custas e taxas judiciais, com urgência, 

devendo comprovar o recolhimento das mesmas nos autos. Por fim, ficam 

também intimados a providenciarem o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia da diligência deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos. Canarana-MT, 29 de junho de 2018 Maria Amelia 

Dedone Costa Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56795 Nr: 2348-62.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO JOSÉ GOLDSCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 11 de julho de 2018 às 

12h30min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56797 Nr: 2350-32.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paczkoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 04 de julho de 2018 às 

12h45min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20231 Nr: 961-56.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319 MT

 Autos nº. 961-56.2009.811.0029 (20231)

Vistos, etc.

 Do oficio de fls. 175/176, abra-se vista dos autos COM URGÊNCIA, à 

parte autora, na pessoa de seu Procurador para que se manifeste.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 07 de junho 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 24247 Nr: 2056-87.2010.811.0029

 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: Eurides Nunes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2056-87.2010.811.0029 (24247)

Vistos, etc.

 Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após o cumprimento das providências acima, aguardem-se pelo prazo de 

06 (seis) meses, pedido de eventual execução.

Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 18 de junho de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47755 Nr: 455-70.2015.811.0029

 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): ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840, VANESSA VIANA RIBEIRO - OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 Autos n. 455-70.2015.811.0029 (47755)
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Vistos, etc.

 O artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil prevê 

expressamente que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pelo alvará que houve a total quitação do 

débito (fls. 148 dos autos em apenso Cód. 27047).

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 18 de junho de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz e Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63944 Nr: 3211-81.2017.811.0029

 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: JORCELI FRANCESCHET

 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:

 Autos n. 3211-81.2017.811.0029 (63944)

Vistos, etc.

 Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e tendo em vista 

que as partes são legítimas e estão regularmente representadas dou o 

feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 11.07.2018 às 13h00min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 07 de junho de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52583 Nr: 3137-95.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON REYS

 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:

 Autos n. 3137-95.2015.811.0029 (52583)

Vistos, etc.

Da certidão de fls. 34, vista dos autos à parte autora, na pessoa de seu 

Procurador, para que se manifeste.

 Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 07 de junho de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50270 Nr: 1888-12.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA BORGES GUIMARÃES, Aline Borges 

Guimaraes

 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:

 Autos nº. 1888-12.2015.811.0029 (50270)

Vistos, etc.

 Abra-se vista dos autos à parte autora, na pessoa de seu Procurador, 

para que requeira o que entender de direito.

 Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de junho de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45073 Nr: 1269-19.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES MAZUR, EDERSON LUIZ JAZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta proposta 

pela Bunge Alimentos S.A em face de Lurdes Mazur e Ederson Luiz 

Jazinski.

 Indeferida a consulta junto ao Sistema Infojud, a parte exequente foi 

intimada para, no prazo de 15 dias, impulsionar o processo, sob pena de 

extinção dos autos sem resolução de mérito (fls. 177).

 Contudo, irresignada, a parte exequente interpôs recurso de Agravo de 

Instrumento, o qual foi recebido no efeito devolutivo, tendo sido negada o 

pedido liminar e, na sequência, negado provimento (fls. 188/192 e 

198/204).

 Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

 Não se pode admitir a eternização do processo, nem há falar-se em 

arquivo provisório permanente.

Desta forma, considerando que o recurso foi recebido em seu efeito 

devolutivo, bem como tendo decorrido o prazo para impulsionamento dos 

autos pela parte exequente, a extinção do feito é medida mais adequada.

 Nesse ponto, nota-se que a inércia do Exequente só reforça a presunção 

de total desinteresse no prosseguimento do feito.

Ex positis, nos termos do art. 485, II, do NCPC, cumpridas as 

determinações do §1º, do mesmo artigo, julgo a presente execução sem 

resolução do mérito.

Custas pendentes pelo exequente. Sem honorários.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54644 Nr: 1076-33.2016.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pauliana Gomes de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido, para declarar 

inexigível o débito relativo ao cheque n.º383, do Banco Sicredi, em nome 

da autora, no valor de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 292 de 625



levado a protesto perante ao Tabelionato de Protestos, 2º Ofício do 

Registro Civil, da Comarca de Canarana/MT. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, consoante o 

disposto do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47515 Nr: 299-82.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. L. P. FARIA - ME, Marcio Leandro Pereira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7.216/MT, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 Vistos,

 Trata-se de Embargos à Execução proposto por M.L.P.Faria e Márcio 

Leandro Pereira Faria em face de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Araguaia e Xingu (Sicredi Araxingu), todos 

qualificados nos autos.

 Da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o embargante 

interpos recurso de Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento 

para conceder os benefícios da justiça gratuita ao embargante.

 Contudo, o embargante requereu produção de prova pericial contábil, 

sendo deferida por este juízo em decisão de fls. 168.

Instado a se manifestar quanto aos honorários periciais, o embargante 

requereu a análise do pedido de justiça gratuita.

 Decido.

 Tendo em vista que a prova pericial fora postulada pela parte autora, e 

sendo certo que esta possui gratuidade da justiça, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com as 

recomendações estabelecidas na tabela do Conselho Nacional de Justiça 

para fixação de honorários periciais para os beneficiários da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 95, inciso II, do Código de Processo Civil 

c/c a Resolução 232 de 13 de julho de 2016.

 Ressalto que o valor fora fixado de acordo com a complexidade do caso 

e o tempo exigido para a prestação do serviço, nos termos da Resolução 

232/2016, artigo 2º, incisos I e III, e §4º.

 Intime-se o perito para a realização de perícia nos autos, o qual deve ser 

informado que os honorários periciais serão pagos pelo vencido da 

demanda ou, no caso de beneficiário da gratuidade da justiça, pela 

Fazenda Pública (Resolução 232/2016).

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57752 Nr: 2819-78.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Vinissius Jazinski, PEDRO EVALDO 

RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, sendo a declinação do endereço do réu obrigação privativa da 

parte autora, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, sob pena de indeferimento da petição inicial por 

ausência de pressuposto de validade do processo (artigo 319, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil), nos termos do artigo 321, caput, do Novo 

Código de Processo Civil.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61908 Nr: 2038-22.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DONIZETE DOS SANTOS, Ana Maria 

Conz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, sendo a declinação do endereço do réu obrigação privativa da 

parte autora, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, sob pena de indeferimento da petição inicial por 

ausência de pressuposto de validade do processo (artigo 319, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil), nos termos do artigo 321, caput, do Novo 

Código de Processo Civil.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47613 Nr: 369-02.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILTON ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Lopes da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 120 e nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º do 

NCPC, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes ou até o advento do prazo prescricional, contado a partir do 

término do período de suspensão.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65578 Nr: 523-15.2018.811.0029

 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: JOSÉ APARECIDO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleise Fulber Caumo - 

OAB:12.224/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 requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Gleise Fulber Caumo, para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas pelo Requerido 

em sua contestação, encartada às fls. 42/58.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-12.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ERNST & ERNST - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 
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devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 25 de junho 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: 1000136-17.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVAL DA COSTA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR LOPES CATEB DE ARAUJO OAB - SP274412 (ADVOGADO)

BRUNO CRISTOVAO SIQUEIRA OAB - SP283863 (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. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 25 de junho 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-80.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR CASANOVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000093-80.2017.8.11.0029. REQUERENTE: VALMOR CASANOVA - EPP 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Voltem os autos conclusos para minuta de sentença. CANARANA, 29 de 

junho de 2018. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30940 Nr: 576-26.2009.811.0024

 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: Newton Koji Tsuzura, Luiza Mittie Tsuruta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Costa Baima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Sérgio Feguri - 

OAB:5490

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer em cartório para retirar a carta precatória para 

preparo, distribuição e cumprimento na Comarca de Campo Verde/MT, ou, 

caso preferir, juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as guias 

devidamente recolhidas, para que seja remetida, via Malote Digital, à 

Comarca de Campo Verde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 46121 Nr: 1031-83.2012.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacyra Agueda de Brito Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir da Silva Francini Naldi, Francesco 

Francini Naldi, Nilson Nóbrega, Herdeiros de Francesco Francini Naldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aglair Franzoni Suzuki - 

OAB:OAB/MT 16114, George Albert Fuentes de Oliveira - 

OAB:OAB/MS 13.319, Gillielen Laura Alves Lobo Ruso - 

OAB:OAB/MS 14.499, Valeria do Carmo Freitas Lasmar - 

OAB:OAB/MS 14.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do desarquivamento, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 16534 Nr: 1118-49.2006.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanildes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Primeiramente, com fulcro nos artigos 687, 688, II e 691, todos do 

CPC/2015, defiro a habilitação dos herdeiros, ANTÔNIO BALBINO 

FERREIRA e ANADIR SANTANA DA SILVA E SILVA.

Dessa forma, defiro a pretensão executória de título judicial.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para tanto, 

arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ordem do 

juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39809 Nr: 2333-84.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) interpôs 

embargos de declaração contra sentença proferida às fls. 145/146verso, 
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a qual julgou procedente ação ajuizada por JOSÉ DE PONTES em seu 

desfavor. Sustenta haver contradição na sentença, em razão de que não 

seria cabível a procedência da demanda, com a condenação nos ônus da 

sucumbência, em razão de ter havido o reconhecimento administrativo do 

benefício previdenciário, postulando, assim, a improcedência da demanda, 

em razão da ausência de interesse processual. Intimado a manifestar, foi 

requerida a improcedência dos embargos (fls. 157/158). É o relatório. 

Decido. Analisando os argumentos da parte autora, conclui-se que o seu 

intuito é modificar a decisão guerreada e não de ver sanada suposta 

omissão. Com efeito, é importante frisar que os embargos de declaração 

têm a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da 

decisão, razão pela qual, a irresignação quanto à parcial procedência, 

deverá ser veiculada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, “mutatis 

mutandis”, é a jurisprudência: (...) DISPOSITIVO Diante do exposto, por não 

vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, assim 

como por não existirem erros materiais que demandem correção, 

CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Cumpra-se integralmente a sentença prolatada no feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62918 Nr: 2772-27.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) interpôs 

embargos de declaração contra sentença proferida às fls. 91/92, a qual 

julgou procedente ação ajuizada por MARIA RODRIGUES DA CRUZ em seu 

desfavor. Sustenta haver contradição na sentença, em razão de que não 

seria cabível a procedência da demanda, com a condenação nos ônus da 

sucumbência, em razão de ter havido o reconhecimento administrativo do 

benefício previdenciário, postulando, assim, a improcedência da demanda, 

em razão da ausência de interesse processual. Intimado a manifestar, foi 

requerida a improcedência dos embargos (fls. 99/100). É o relatório. 

Decido. Analisando os argumentos da parte autora, conclui-se que o seu 

intuito é modificar a decisão guerreada e não de ver sanada suposta 

omissão. Com efeito, é importante frisar que os embargos de declaração 

têm a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da 

decisão, razão pela qual, a irresignação quanto à parcial procedência, 

deverá ser veiculada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, “mutatis 

mutandis”, é a jurisprudência: (...) DISPOSITIVO Diante do exposto, por não 

vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, assim 

como por não existirem erros materiais que demandem correção, 

CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Cumpra-se integralmente a sentença prolatada no feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 53721 Nr: 2735-34.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirio Augusto Quinta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlantico Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386/SP

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado 

por ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA SILVA em desfavor do ATLÂNTICO 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, às fls. 126/131. 

Irresignado com a decisão de fl. 138, a parte exequente interpôs 

embargos de declaração, postulando, em síntese, seja considerado para 

efeitos da sucumbência o valor atualizado da causa. Intimado, a parte 

embargada manifestou às fls. 143/145, postulando o desprovimento dos 

aclaratórios. É o relatório. Decido. Analisando os argumentos da parte 

autora, conclui-se que o seu intuito é modificar a decisão guerreada e não 

de ver sanada suposta omissão. Com efeito, é importante frisar que os 

embargos de declaração têm a finalidade de integração e não substituição 

ou rediscussão da decisão, razão pela qual, a irresignação quanto à 

parcial procedência, deverá ser veiculada por meio de recurso próprio. 

(...) DISPOSITIVO Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, 

contradição ou omissão a serem sanadas, assim como por não existirem 

erros materiais que demandem correção, CONHEÇO dos embargos 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Cumpra-se integralmente a decisão 

de fl. 138. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62187 Nr: 1989-35.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astrogilda Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 ASTROGILDA PAULA DA SILVA opôs embargos de declaração contra 

sentença proferida por este juízo, às fls. 97/98, a qual julgou embargos de 

declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS) em seu desfavor.

 Sustenta haver contradição na sentença, uma vez não ter sido 

considerada a data de início do benefício, sendo data diversa daquela do 

pedido administrativo.

 Devidamente intimado, deixou a parte adversa de manifestar quanto aos 

embargos (fls. 104).

 É o relatório.

 Decido.

 Acerca dos embargos de declaração, dispõe o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil:

“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 

grifo no original)

Analisando os autos, sem desnecessárias delongas, vislumbra-se que, de 

fato, há erro material na sentença proferida, uma vez que, conforme 

consta no extrato de fl. 38, o pedido administrativo foi formulado em 

14.6.2011.

Logo, a procedência dos embargos é manifesta.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a fixar como 

termo inicial para pagamento do benefício previdenciário a data do 

requerimento administrativo (14.6.2011).

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101630 Nr: 299-92.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlindo da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 
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OAB:12208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103203 Nr: 1116-59.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juranice Pereira da mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLIU APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19898 Nr: 540-18.2008.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Gomes Bezerra, Vani Silva Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste acerca da certidão de fl. 166, sob pena de devolução da carta 

precatória.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17405 Nr: 171-58.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Muller - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio de Barros Salek - 

OAB:83652/SP, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078, 

Rosângela da Silva Capelão - OAB:8944-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução proposta por AGROVENCI PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA em desfavor de ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO.

Às fls. 361/377, as partes juntaram instrumento de acordo, o qual foi 

homologado às fls. 378/379, com determinação de suspensão do feito até 

a data fixada para cumprimento.

Posteriormente, transcorrido o prazo de suspensão, a parte exequente foi 

intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, tendo 

restado silente.

 É o relatório.

 Decido.

 Conforme se vê pela certidão de fl. 395, devidamente intimado para que 

manifestasse interesse no prosseguimento da execução, após o 

transcurso do prazo da suspensão, o exequente restou silente. Donde se 

presume ter sido cumprido o acordo de fls. 362/36364, com o pagamento 

do valor do débito, razão pela qual a extinção do feito se impõe.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo extinta a presente execução, com fundamento no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios já fixados no despacho inicial.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime o executado 

para o recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja 

a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo constar a pendência 

no registro da distribuição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32630 Nr: 1987-07.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanandrea Lorena de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto A. de Lamônica 

Freire - OAB:6000

 Vistos, etc.

 Diante da informação apresentada à fls. 480, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação da parte executada.

 Após, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem indicado à fl. 474, ou na alienação 

judicial, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do 

CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17713 Nr: 456-51.2007.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO INSS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

 Em estrito cumprimento ao acórdão de fl. 67/70, nota-se que não se fez 

constar sobre o valor da condenação juros e/ou correção monetária, 

tampouco constou na sentença proferida por este juízo, às fls. 26/27.

Dessa maneira, expeça-se requisição de pequeno valor no importe de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), o qual deverá ser expedido nos autos da ação 

principal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73867 Nr: 1855-37.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcides Jesus da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 Vistos, etc. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) interpôs 

embargos de declaração contra sentença proferida às fls. 23/24verso, a 

qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor 

de ELCIDES JESUS DA ROCHA. Sustenta, em síntese, haver contradição 

na sentença, em razão de ter considerado a incidência de correção 

monetária de forma diversa à do comando judicial Intimado a manifestar, foi 

requerida a improcedência dos embargos (fls. 32/32verso). É o relatório. 

Decido. Analisando os argumentos da parte autora, conclui-se que o seu 

intuito é modificar a decisão guerreada e não de ver sanada suposta 

omissão. Com efeito, é importante frisar que os embargos de declaração 

têm a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da 

decisão, razão pela qual, a irresignação quanto à parcial procedência, 

deverá ser veiculada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, “mutatis 

mutandis”, é a jurisprudência: (...) DISPOSITIVO Diante do exposto, por não 

vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, assim 

como por não existirem erros materiais que demandem correção, 

CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Cumpra-se integralmente a sentença prolatada no feito. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51752 Nr: 2308-37.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rene Henrique Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frimax Refrigeração LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dagoberto Barcelos Rosa - 

OAB:OAB/RS 77.789, josé Aloisio Weschenfelder - OAB:OAB/RS 

80.072

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos documento a demonstrar a composição do quadro societário da 

empresa requerida, o que se faz necessário para análise do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica (fls. 135/145), sob pena de ser 

indeferido de plano.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17085 Nr: 1678-88.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Paulina da Rosa, Francisca Paulina da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mauro Nascimento da 

Costa - OAB:16779, Maria José Falcão Cintra Proni - OAB:7358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por MARILZA PAULINA DA 

ROSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

Em decisão proferida à fl. 203, foi determinado que o advogado da parte 

autora apresentasse procuração por instrumento público, em razão de ser 

a parte autora pessoa não alfabetizada, tendo restado silente, conforme 

certidão de fl. 205.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, julgo extinta a execução de sentença, o que faço com 

fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça-se alvará para levantamento da quantia referente aos honorários 

sucumbenciais, uma vez pertencerem ao advogado que patrocinou a 

causa.

 Ademais, com relação ao valor da condenação principal, intime-se a parte 

autora pessoalmente e seu advogado, via DJe, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar nos autos conta bancária em nome da parte autora 

para levantamento, ou, eventualmente, juntar procuração por instrumento 

público ou subscrita à rogo, quando então estará autorizado, desde já, o 

levantamento.

 Nada requerendo, remetam-se os autos ao arquivo.

 Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 979 Nr: 338-56.1999.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Neves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Baptista Jarros - 

OAB:6255, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho - OAB:2623/MT

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por JOSÉ NEVES DA SILVA 

em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA/MT, pelos motivos 

declinados às fls. 196/197.

Devidamente citado, o ente executado informou às fls. 228/229, a quitação 

do débito, apresentado aos autos os respectivos comprovantes de 

pagamento.

 Posteriormente, conquanto tenha sido intimado do referido depósito, 

deixou o exequente de manifestar nos autos (fl. 232).

 É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 228/229), bem como, tendo sido o exequente 

intimado a manifestar acerca dos valores depositados nos autos, havendo 

preclusão temporal quanto a eventual incorreção, JULGO EXTINTA a 

execução de fls. 196/197, o que faço com fulcro no art. 924, II, do 

CPC/2015.

Intimem-se pessoalmente a parte e, via DJe, seu advogado, informando-os 

acerca do depósito, bem como para que apresentem, no prazo de 15 

(quinze) dias, os dados bancários necessários para levantamento dos 

referidos valores.

Com a apresentação dos referidos dados, expeça-se, independentemente 

de outra providência, alvará para levantamento da quantia disponível.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, e nada requerendo, remetam-se os autos ao 

arquivo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10463 Nr: 1136-41.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gomes Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Grande Norte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Judson Gomes da Silva Bastos 

- OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5.925/MT, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:207681

 Vistos, etc. I. Diante da inércia do executado em indicar bens passíveis de 

penhora, nos termos do art. 774, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, fixo em desfavor do executado multa processual no importe de 10 % 

(dez por cento) do valor atualizado da execução. II. Acolho o pedido de 

inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes, nos termos 

do art. 782, § 2°, do CPC. Para tanto, deverá a Secretaria providenciar o 

necessário para a referida inclusão, a qual deverá ser operacionalizada 

através do sistema SERASAJUD. III. Ademais, considerando que o 

Superior Tribunal de Justiça, possuía entendimento consolidado, há época 

do CPC/73, no sentido de ser possível a incidência de honorários 

advocatícios sucumbenciais nos pedidos de cumprimento de sentença, 

havendo ou não impugnação, fixo honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento) do valor da causa. (...)IV. Sem prejuízo do exposto, 

intime-se, a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente memória atualizada do seu crédito, somando a multa fixada no 

parágrafo anterior, ocasião em que deverá dar prosseguimento à 

execução, apresentando meios para satisfação de seu crédito. V.Acaso 

não cumpra a determinação anterior, suspendo, desde já, o curso da 

execução, pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, do 

CPC/2015.Transcorrido o referido prazo, independente de outra 

providência, remetam-se os autos ao arquivo. Advirto à parte exequente 

que o prazo prescricional terá início da data de remessa dos autos ao 

arquivo, conforme determina o art. 921, § 4°, do CPC. VI. Atente-se ao 

disposto no art. 1266 da CNGC – Foro Judicial. VII. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 36241 Nr: 1639-52.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Cumpra-se integralmente a decisão proferida às fls. 

142/142verso.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20474 Nr: 1105-79.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice dos Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do acordão proferido nos embargos à execução, opostos contra a 

pretensão de fls. 99/104, o qual ratificou a sentença proferida naqueles 

autos que julgou procedentes os referidos embargos, nada há a receber.

 Dessa forma, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21069 Nr: 1686-94.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brizida Florência da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinto o pedido de 

cumprimento de sentença de fls. 140/143, reconhecendo-o indevido neste 

caso.Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 513, 

‘caput’, 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da diferença 

existente entre o cálculo por ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, 

CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa 

em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21248 Nr: 1868-80.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iva Souza Miranda da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

152/155. Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 

513, ‘caput’, 924, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos 

termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

d e s p a c h o . C u m p r i d a s  t o d a s  a s  p r o v i d ê n c i a s  a c i m a , 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30043 Nr: 252-36.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devail Bomdespacho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Primeiramente, traslade-se cópia da sentença proferida nos embargos à 

execução apensos e da certidão de trânsito em julgado.

 Após, em razão de ter sido reconhecida indevida a multa processual 

objeto da presente execução, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20641 Nr: 1267-74.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Behling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Vistos, etc.

 Primeiramente, esclareço que, desde maio de 2016, as consultas ao 

sistema BacenJud englobam as cooperativas de crédito, conforme notícia 

amplamente divulgada no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça 

(http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82069-cooperativas-de-credito-sao-incl

uidas-no-sistema-bacenjud).

 Dessa forma, indefiro o pedido de fls. 133/133verso.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora da parte executada, dando 

continuidade à execução.

 Transcorrido o referido prazo, independentemente de outra providência, 

suspendo o curso da execução, pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do 

art. 921, III, do CPC/2015.

 Posteriormente, remetam-se os autos ao arquivo. Advirto à parte 

exequente que o prazo prescricional terá início da data de remessa dos 

autos ao arquivo, conforme determina o art. 921, § 4°, do CPC.

 Atente-se ao disposto no art. 1266 da CNGC – Foro Judicial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19359 Nr: 6-74.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aécio Fernandes de Campos, Zaira Maria de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 Vistos, etc.

Diante do não recolhimento dos valores das diligências necessárias para 

penhora e avaliação do imóvel (fls. 114, 116, 124), resta prejudicado o 

referido ato.

 Assim, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste nos autos, indicando bens passíveis de penhora.

 Nada requerendo, suspendo, desde já, o curso da execução, pelo prazo 

de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, do CPC/2015. Transcorrido o 

referido prazo, independente de outra providência, remetam-se os autos 

ao arquivo. Advirto à parte exequente que o prazo prescricional terá início 

da data de remessa dos autos ao arquivo, conforme determina o art. 921, 

§ 4°, do CPC.

 Atente-se ao disposto no art. 1266 da CNGC – Foro Judicial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18917 Nr: 1589-31.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia de Campos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

por ANTÔNIA DE CAMPOS MARTINS contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Os autos vieram 

conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pela 

parte autora, às fls. 178/180. Intimado a manifestar, o INSS restou inerte 

(fl. 183). É o relatório. Decido. Analisando os argumentos versados nos 

embargos de declaração, conclui-se que o intuito da requerida é modificar 

a decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Razão pela 

qual, a irresignação quanto à data de início do benefício previdenciário 

deverá ser vindicada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, ‘mutatis 

mutandis’, é a jurisprudência: (..) Ademais, verifica-se pela simples leitura 

do verbete da Súmula n° 519 do Superior Tribunal de Justiça, que: “na 

hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são 

cabíveis honorários advocatícios”. Dessa maneira, apenas caberia a 

fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento, ainda 

que parcial e em benefício da parte executada, o que, é certo, não é a 

situação dos autos. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO dos 

embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte 

requerente que a oposição de embargos meramente protelatórios e a sua 

reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de 

incidir a regra do §4º do mesmo artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36185 Nr: 1885-48.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Benedita de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

por SEBASTIANA BENEDITA DE AMORIM contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Os autos vieram 

conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pela 

parte autora, às fls. 149/151. Intimado a manifestar, o INSS restou inerte 

(fl. 154). É o relatório. Decido. Analisando os argumentos versados nos 

embargos de declaração, conclui-se que o intuito da requerida é modificar 

a decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Razão pela 

qual, a irresignação quanto à data de início do benefício previdenciário 

deverá ser vindicada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, ‘mutatis 

mutandis’, é a jurisprudência: (...) Ademais, verifica-se pela simples leitura 

do verbete da Súmula n° 519 do Superior Tribunal de Justiça, que: “na 

hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são 

cabíveis honorários advocatícios”. Dessa maneira, apenas caberia a 

fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento, ainda 

que parcial e em benefício da parte executada, o que, é certo, não é a 

situação dos autos. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO dos 

embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte 

requerente que a oposição de embargos meramente protelatórios e a sua 

reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de 

incidir a regra do §4º do mesmo artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38002 Nr: 419-82.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Wagner Nicácio de 

Oliveira - OAB:8540, BRUNO FERNANDES NORONHA ALEIXO - 

OAB:MT13766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

por JOSÉ FRANCISCO BEZERRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS). Inconformado, com a decisão que não 

acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, o INSS opôs 

embargos de declaração, sob o fundamento de incorreção quanto aos 

juros de mora e correção monetária. Intimada para que manifestasse 

acerca dos embargos, restou a parte embargada silente (fl. 112). É o 

relatório. Decido. Analisando os argumentos da parte autora, conclui-se 

que o seu intuito é modificar a decisão guerreada e não de ver sanada 

suposta omissão. Com efeito, é importante frisar que os embargos de 

declaração têm a finalidade de integração e não substituição ou 

rediscussão da decisão, razão pela qual, a irresignação quanto à parcial 

procedência, deverá ser veiculada por meio de recurso próprio. (...) 

DISPOSITIVO Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, 

contradição ou omissão a serem sanadas, assim como por não existirem 

erros materiais que demandem correção, CONHEÇO dos embargos 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte requerente que a 

oposição de embargos meramente protelatórios e a sua reiteração será 

sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de incidir a regra do 

§4º do mesmo artigo. Cumpra-se integralmente a decisão prolatada às fls. 

103/104 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32155 Nr: 1542-86.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irma Alves da Guia Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046, Micael Galhano Feijó - OAB:5935, Tais 

Gonçalves Melado - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a suprimir a 

omissão alegada, afastando a alegação de incorreção quanto à data de 

início do benefício, de maneira a reconhecer como correta aquela 

apresentada no pedido de cumprimento de sentença. Dessa maneira, 

mantida está a sentença, nos termos em que foi proferida. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 299 de 625



 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20617 Nr: 1245-16.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Meireles de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Cite-se o INSS para que, no prazo de cinco (5) dias, pronuncie quanto 

ao pedido de habilitação dos herdeiros, nos termos do artigo 690 do CPC.

II. Havendo impugnação da parte requerida, manifestem-se os sucessores 

em igual prazo.

 III. Posteriormente, tornem os autos conclusos.

 IV. Certifique-se eventual silêncio.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64675 Nr: 698-63.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximiano Angelo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

por MAXIMIANO ANGELO FERREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Os autos vieram 

conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pela 

parte autora, às fls. 117/119. Intimado a manifestar, o INSS restou inerte 

(fl. 122). É o relatório. Decido. Analisando os argumentos versados nos 

embargos de declaração, conclui-se que o intuito da requerida é modificar 

a decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Razão pela 

qual, a irresignação quanto à data de início do benefício previdenciário 

deverá ser vindicada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, ‘mutatis 

mutandis’, é a jurisprudência: (...) Por fim, necessário frisar ser incabível a 

condenação do INSS em honorários sucumbenciais, uma vez que, a teor 

do disposto no art. 535, § 3°, do Código de Processo Civil, a decisão que 

rejeita ou acolhe a impugnação apresentada pela Fazenda Pública não tem 

natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, em 

razão de não por fim ao pedido de cumprimento de sentença, de modo que 

não se aplica a disposição do art. 85 do Código de Processo Civil. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte requerente que a oposição 

de embargos meramente protelatórios e a sua reiteração será sancionada 

na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de incidir a regra do §4º do mesmo 

artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62821 Nr: 2672-72.2013.811.0024

 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: Ivonete Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teresa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Primeiramente, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste nos autos acerca da realização da perícia médica, 

justificando a não realização do referido ato.

 Posteriormente, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63483 Nr: 3316-15.2013.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Loaci Nobres, Andréa Cristina de Melo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidia Nobre de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Deixo de conhecer dos embargos de fls. 51/53, uma vez que, conforme 

certidão de fl. 43, a sentença transitou em julgado em 13.12.2017, de modo 

que os embargos de declaração protocolados em 30.1.2018 (fl. 51) são 

manifestamente intempestivos.

 Dessa maneira, cumpra-se, tal qual proferida a sentença de fls. 41/42.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21588 Nr: 2212-61.2008.811.0024

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aécio Fernandes de Campos, Zaira Maria de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, Suze de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a perita nomeada por este juízo para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste quanto à contraproposta apresentada pela parte 

embargante às fls. 149/149verso.

 Havendo aceitação do valor ofertado, intime-se a parte embargante, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra a determinação constante no item 

III da decisão de fls. 144/144verso, depositando os valores da perícia nos 

autos.

 Não havendo concordância, façam os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31472 Nr: 874-18.2009.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Domingos de Oliveira, Eliana Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Balbino, Alvaro Luiz Pedroso 

Marques de Oliveira, José Augusto Figueira Balbino, João Roberto Pedroso 

Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, observa-se que apenas os herdeiros 

do requerido JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO (fl. 109), MARIA DA 

SILVA BALBINO (fl. 109) e ÁLVARO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA 

(fl. 63) foram citados na presente ação. Contudo, não há notícia de citação 

do requerido JOÃO ROBERTO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA.

 Dessa maneira, intimem-se os autores para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem nos autos apresentando endereço para citação do 

requerido João Roberto Pedroso Marques de Oliveira. Apresentados os 

dados necessários, promova-se o ato citatório, independentemente de 

outra providência.

 Posteriormente, intime-se o Estado de Mato Grosso para que, em prazo 

idêntico, manifeste seu interesse no feito, a considerar que, conforme 

petição de fls. 42/43, não possuía naquele momento elementos para 

analisar seu interesse na lide.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33927 Nr: 2790-87.2009.811.0024

 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: Nilza Gonçalves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geisiane Beatriz Lemke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Neri Damasceno - 

OAB:12915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifica-se tese de conexão aventada nas fls. 

167/167verso com os autos do juízo da Segunda Vara, de n° 

2012-10.2015.811.0024 - cód. 74178. Logo, encaminhe-se cópia da do 

presente e da referida decisão para o juízo referido.

 Ademais, cite-se o litisconsorte no endereço apontado à fl. 167verso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66462 Nr: 2104-22.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Camilo Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 I. Em relação à fiança depositada nos autos o art. 978 da CNGC Foro 

Judicial dispõe o seguinte:

“§ 1º Decretada a perda ou quebra da fiança, deduzidos as custas e os 

encargos a que for o réu obrigado, o restante do valor será recolhido ao 

Fundo Penitenciário do Estado do Mato Grosso – FUNPEN/MT (Lei 

Complementar nº 498/2013 ).

 § 2º Não havendo perda nem quebra da fiança, deduzidas as despesas a 

que foi obrigado o afiançado, o valor será a este devolvido, mediante 

alvará de levantamento a ser cumprido na forma do art. 347 do Código de 

Processo Penal.”

II. Desse modo, determino a intimação do denunciado, por mandado. Não 

sendo encontrado, intime-se por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de dez dias para comparecer em Juízo para 

levantamento da importância depositada. Apresentados os dados 

bancários, expeça-se o competente alvará de levantamento.

III. Não comparecendo o denunciado ou seus sucessores, declaro desde 

já o perdimento da importância depositada, em favor do Fundo 

Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT.

IV. Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, arquivando-se os autos.

V. Expeça-se o necessário.

 VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65070 Nr: 1029-45.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Fonseca Alves, Jaderson Mendes do 

Nascimento, Jackson Mendes do Nascimento, João Paulo Vaz de Moraes, 

Carlos Cassiano Lopes de Assis, João Vitor Vaz Rodrigues, Carlos Watila 

Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Defensoria Pública Estadual - OAB:, Fabiana 

Nascimento de Souza - OAB:17.829/MT, Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

 I. Em relação à fiança depositada nos autos o art. 978 da CNGC Foro 

Judicial dispõe o seguinte:

“§ 1º Decretada a perda ou quebra da fiança, deduzidos as custas e os 

encargos a que for o réu obrigado, o restante do valor será recolhido ao 

Fundo Penitenciário do Estado do Mato Grosso – FUNPEN/MT (Lei 

Complementar nº 498/2013 ).

 § 2º Não havendo perda nem quebra da fiança, deduzidas as despesas a 

que foi obrigado o afiançado, o valor será a este devolvido, mediante 

alvará de levantamento a ser cumprido na forma do art. 347 do Código de 

Processo Penal.”

II. Desse modo, determino a intimação do denunciado, por mandado. Não 

sendo encontrado, intime-se por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de dez dias para comparecer em Juízo para 

levantamento da importância depositada. Apresentados os dados 

bancários, expeça-se o competente alvará de levantamento.

III. Não comparecendo o denunciado ou seus sucessores, declaro desde 

já o perdimento da importância depositada, em favor do Fundo 

Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT.

IV. Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, arquivando-se os autos.

V. Expeça-se o necessário.

 VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63131 Nr: 3015-68.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Reis Nação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

 I. Em relação à fiança depositada nos autos o art. 978 da CNGC Foro 

Judicial dispõe o seguinte:

“§ 1º Decretada a perda ou quebra da fiança, deduzidos as custas e os 

encargos a que for o réu obrigado, o restante do valor será recolhido ao 

Fundo Penitenciário do Estado do Mato Grosso – FUNPEN/MT (Lei 

Complementar nº 498/2013 ).

 § 2º Não havendo perda nem quebra da fiança, deduzidas as despesas a 

que foi obrigado o afiançado, o valor será a este devolvido, mediante 

alvará de levantamento a ser cumprido na forma do art. 347 do Código de 

Processo Penal.”

II. Desse modo, determino a intimação do denunciado, por mandado. Não 

sendo encontrado, intime-se por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de dez dias para comparecer em Juízo para 

levantamento da importância depositada. Apresentados os dados 

bancários, expeça-se o competente alvará de levantamento.

III. Não comparecendo o denunciado ou seus sucessores, declaro desde 

já o perdimento da importância depositada, em favor do Fundo 

Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT.

IV. Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, arquivando-se os autos.

V. Expeça-se o necessário.

 VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 49405 Nr: 1707-31.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Bueno Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 I. Em relação à fiança depositada nos autos o art. 978 da CNGC Foro 

Judicial dispõe o seguinte:

“§ 1º Decretada a perda ou quebra da fiança, deduzidos as custas e os 

encargos a que for o réu obrigado, o restante do valor será recolhido ao 

Fundo Penitenciário do Estado do Mato Grosso – FUNPEN/MT (Lei 

Complementar nº 498/2013 ).
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 § 2º Não havendo perda nem quebra da fiança, deduzidas as despesas a 

que foi obrigado o afiançado, o valor será a este devolvido, mediante 

alvará de levantamento a ser cumprido na forma do art. 347 do Código de 

Processo Penal.”

II. Desse modo, determino a intimação do denunciado, por mandado. Não 

sendo encontrado, intime-se por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de dez dias para comparecer em Juízo para 

levantamento da importância depositada. Apresentados os dados 

bancários, expeça-se o competente alvará de levantamento.

III. Não comparecendo o denunciado ou seus sucessores, declaro desde 

já o perdimento da importância depositada, em favor do Fundo 

Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT.

IV. Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, arquivando-se os autos.

V. Expeça-se o necessário.

 VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39254 Nr: 1750-02.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hudson Benedito da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 Vistos, etc.

 I. Em relação à fiança depositada nos autos o art. 978 da CNGC Foro 

Judicial dispõe o seguinte:

“§ 1º Decretada a perda ou quebra da fiança, deduzidos as custas e os 

encargos a que for o réu obrigado, o restante do valor será recolhido ao 

Fundo Penitenciário do Estado do Mato Grosso – FUNPEN/MT (Lei 

Complementar nº 498/2013 ).

 § 2º Não havendo perda nem quebra da fiança, deduzidas as despesas a 

que foi obrigado o afiançado, o valor será a este devolvido, mediante 

alvará de levantamento a ser cumprido na forma do art. 347 do Código de 

Processo Penal.”

II. Desse modo, determino a intimação do denunciado, por mandado. Não 

sendo encontrado, intime-se por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de dez dias para comparecer em Juízo para 

levantamento da importância depositada. Apresentados os dados 

bancários, expeça-se o competente alvará de levantamento.

III. Não comparecendo o denunciado ou seus sucessores, declaro desde 

já o perdimento da importância depositada, em favor do Fundo 

Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT.

IV. Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, arquivando-se os autos.

V. Expeça-se o necessário.

 VI. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34392 Nr: 135-11.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darlira Gomes Nelo

 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 procedi anotação de custas referentes a estes autos 

conforme sentença de fls, 60/68 e cálculo de fls, 97, custas R$ 413,40 e 

taxa R$ 130,13 TOTAL = R$ 543,53.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBILLY CRISTINA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do impulsionamento dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 29 de 

junho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000711-40.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO DA SILVA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte executada SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 

72.820.822/0027-69 (EXECUTADO), por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, 

ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

(10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), 

nos termos do despacho ID. Chapada dos Guimarães-MT, 29 de junho de 

2018 - LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestor de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-39.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE ANDRADE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogados da parte promovente, da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 02/08/2018 às 14h:45min, devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 29 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 55/2018-DF

 Juíza Diretora: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 

10/2016/CM, que revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e 

estabelece o serviço de Plantão Regional na 1ª Instância do Poder 

Judiciário de Mato Grosso;

Considerando que a Portaria nº 841/2018-PRES estabelece ponto 

facultativo no dia 02.07.2018, em virtude do jogo da Seleção Brasileira de 

Futebol;
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Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza 

Nicastro, a partir de 21/02/2018, para licença maternidade;

Considerando o afastamento da servidora Ely Regina Maniezzo Pina;

Considerando o afastamento da servidora Patrícia Novaes Costa 

Dominguez;

Considerando a permuta realizada entre os servidores Douglas Ferreira 

Corsini e Francieli Mocci Gaiardoni;

Considerando a permuta realizada entre os Magistrados Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade e Fernando Kendi Ishikawa;

 Considerando o afastamento da Magistrada Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade;

Considerando o afastamento do Magistrado Maurício Alexandre Ribeiro;

Considerando o afastamento do Magistrado Rafael Siman Carvalho;

RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECER a escala de plantão dos Juízes, Gestores 

Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de 

JULHO/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.07.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Douglas Ferreira Corsini Tiago 

da S. Gouveia

02.07.18 Segunda-feira (Até às 12h59min) Jean Paulo Leão Rufino 

Douglas Ferreira Corsini José Roberto Fregato

02.07.18 Segunda-feira (A partir das 13h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely 

Regina Maniezzo Pina José Roberto Fregato

03.07.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina 

Maniezzo Pina Luiz Donizetti Rocha

03.07.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Douglas Ferreira Corsini Luiz Donizetti Rocha

04.07.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas 

Ferreira Corsini Tiago da S. Gouveia

04.07.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Tiago da S. Gouveia

05.07.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha

05.07.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair 

da Silveira Luiz Donizetti Rocha

06.07.18 Sexta-feira (Até às12h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da 

Silveira José Roberto Fregato

06.07.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Antônia V. da C. Nunis José Roberto Fregato

07.07.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Antônia V. da C. Nunis Luiz 

Donizetti Rocha

08.07.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Antônia V. da C. Nunis Luiz 

Donizetti Rocha

09.07.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Antônia 

V. da C. Nunis Tiago da S. Gouveia

09.07.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Maria 

A. C. Tibúrcio Tiago da S. Gouveia

10.07.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. C. 

Tibúrcio Cícero de Assis

10.07.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva Cícero de Assis

11.07.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva José Roberto Fregato

11.07.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. 

V. de Aquino Monguini José Roberto Fregato

12.07.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. V. 

de Aquino Monguini Luiz Donizetti Rocha

12.07.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Irene 

Celiane Luque Luiz Donizetti Rocha

13.07.18 Sexta-feira (Até às12h) Fernando Kendi Ishikawa Irene Celiane 

Luque Tiago da S. Gouveia

13.07.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen Tiago da S. Gouveia

14.07.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Dinoerce C. B. Henchen 

Cícero de Assis

15.07.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Dinoerce C. B. Henchen 

Cícero de Assis

16.07.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen José Roberto Fregato

16.07.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Ana Maria Guimarães José Roberto Fregato

17.07.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Ana Maria 

Guimarães Luiz Donizetti Rocha

17.07.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Rosângela Block Banazeski Luiz Donizetti Rocha

18.07.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Rosângela 

Block Banazeski Tiago da S. Gouveia

18.07.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Neuride Antônia Nunes Tiago da S. Gouveia

19.07.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Neuride 

Antônia Nunes Cícero de Assis

19.07.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Myrna N. Q. Leite Viana Cícero de Assis

20.07.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de O. Andrade Myrna N. Q. 

Leite Viana Luiz Donizetti Rocha

20.07.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. 

Rissi Luiz Donizetti Rocha

21.07.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. Rissi José Roberto 

Fregato

22.07.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. Rissi José Roberto 

Fregato

23.07.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. 

Rissi Tiago da S. Gouveia

23.07.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Rosimeire S. da Silva Tiago da S. Gouveia

24.07.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Rosimeire S. 

da Silva Cícero de Assis

24.07.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Nair 

Santos Rockemback Cícero de Assis

25.07.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Nair Santos 

Rockemback Luiz Donizetti Rocha

25.07.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Douglas 

Ferreira Corsini Luiz Donizetti Rocha

26.07.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Douglas 

Ferreira Corsini José Roberto Fregato

26.07.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Antônia 

V. da C. Nunis José Roberto Fregato

27.07.18 Sexta-feira (Até às12h) Fernando Kendi Ishikawa Antônia V. da 

C. Nunis Cícero de Assis

27.07.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Francieli 

M. Gaiardoni Cícero de Assis

28.07.18 Sábado Fernando Kendi Ishikawa Francieli M. Gaiardoni Tiago da 

S. Gouveia

29.07.18 Domingo Fernando Kendi Ishikawa Francieli M. Gaiardoni Tiago da 

S. Gouveia

30.07.18 Segunda-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Francieli M. 

Gaiardoni Luiz Donizetti Rocha

30.07.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Dinoerce C. B. Henchen Luiz Donizetti Rocha

31.07.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Dinoerce C. 

B. Henchen José Roberto Fregato

31.07.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria 

A. S. Rissi José Roberto Fregato

ENDEREÇOS E TELEFONES:

Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469
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Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 20 de junho de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000926-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE OLIVEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000926-27.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

IVANETE DE OLIVEIRA ANDRADE REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. Ante o teor da certidão de Num. 

13919090 - Pág. 1, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público para manifestação. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 29 de junho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000138-47.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

K. S. T. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

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 Certidão de Impulsionamento - Ato 

Ordinatório Processo n. 1000138-47.2017.8.11.0009 Certi f ico, 

impulsionando este feito, para intimação da parte requerida, caso queira, 

apresente alegações finais escritas, no prazo de 05 (cinco) dias. 

COLÍDER, 29 de junho de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000862-85.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBOTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000862-85.2016.8.11.0009. AUTOR: WILSON 

ROBOTON RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 22 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 16H, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de junho de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90505 Nr: 3381-21.2014.811.0009

 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: MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DO NASCIMENTO CARLOS, MARIA DE 

FÁTIMA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos.

 Não obstante os valiosos argumentos do(a) ilustre Defensor Público, 

MANTENHO incólume a decisão de fls. 186/188, bem como a decisão de fl. 

211 por seus próprios fundamentos.

 Isso porque, quanto ao pleito de anulação do negócio jurídico, verifica-se 

que este já foi analisado tanto na decisão de fls. 186/188 como na decisão 

de fl. 211, restando configurado o instituto da decadência, razão pela qual 

não há como ser acolhido o pedido.

Quanto à alegação de que a propositura da ação de reintegração de 

posse fundou-se unicamente no domínio, esta não merece guarida, uma 

vez que a transferência da propriedade do imóvel em litígio ocorreu por 

meio do registro do título na matrícula do imóvel, conforme dispõe o art. 

1.245 do Código Civil.

Alfim, com relação ao prejuízo aduzido pela parte reclamada em face da 

ausência da Defensoria Pública na audiência retro realizada, melhor sorte 

não lhe assiste, pois que nomeada advogada dativa para a realização do 

ato, a qual prestou serviço profissional com comprometimento, qualidade e 

combatividade, conforme consignado na ata (fl. 186-vº):

“Em razão da ausência da Defensoria Pública, nomeio PARA O ATO como 

defensor dativo do(a) parte ré, o(a) nobre causídico(a), Dr(a). 

ELISANGELA PERAL DA SILVA - OAB/MT nº 13.404, e fixo os seus 

honorários em 04 (quatro) URH’s, considerando-se que apenas um ato foi 

praticado (acompanhamento em audiência), mas com comprometimento, 

qualidade e combatividade, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, 

foram fixados acima do usual arbitrado por este magistrado, que deverão 

ser pagos pelo Estado de Mato Grosso, a quem compete prestar a 

assistência judiciária aos pobres, mediante certidão a ser requerida pelo 

defensor dativo.”

Intimem-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA a decisão anterior.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000469-92.2018.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000469-92.2018.8.11.0009. REQUERENTE: IRENE DE 

OLIVEIRA, EVA MARIA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos. DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, presumida a hipossuficiência ante a postulação pela Defensoria 

Pública, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC. Oficie-se à Caixa 

Econômica Federal e ao Banco do Brasil, ambas agências locais, para 

informarem, no prazo de 10 (dez) dias, eventual saldo positivo em conta 

do PIS/PASEP e FGTS em nome do falecido. Com as informações, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Cientifique-se a Defensoria 

Pública. Cumpra-se. Colíder, 26 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001047-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Y. V. D. O. A. (EXEQUENTE)

VIVIANE MARTINS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON JHONE SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001047-55.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: VIVIANE 

MARTINS DE ARAUJO, YASMIN VITORIA DE OLIVEIRA ARAUJO 

EXECUTADO: MAYCON JHONE SANTOS DE OLIVEIRA Vistos. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, presumida a hipossuficiência pela 

postulação da Defensoria Pública e por se tratar de verba alimentar, nos 

termos do § 3º, do art. 99, do NCPC. O presente feito deverá tramitar em 

segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, inciso II, do NCPC. 

Procedam-se às anotações necessárias. Cite-se o devedor, intimando-o 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar 

no montante descrito na inicial, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, nos termos do art. 528, § 8º, do NCPC. 

Decorrido o prazo sem pagamento, o Oficial de Justiça deverá efetuar a 

PENHORA e AVALIAÇÃO de bens do executado, intimando-o para 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

juntada do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito 

ou caução (art. 525, § 1°, do NCPC). Caso o Oficial de Justiça não 

encontre o devedor, deverá proceder ao ARRESTO de quantos bens 

bastarem para garantir a execução, agindo na forma do art. 830 e 

parágrafos do NCPC. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 27 de 

junho de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000249-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GUARDA MIRIM DE COLIDER - MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 15H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000452-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS EMILIA DALSICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL CORREA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça de ID: 12741095 destes autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000391-98.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES MONIQUE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 15H20MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000668-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN RICARDO ALVES FONTOURA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 15H40MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002148-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO TERRA PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 16H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000721-66.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIO SAMPAIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 30 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 16H40MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44218 Nr: 1104-76.2007.811.0009

 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: TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, GILSON 

ALFREDO MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERCOL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA, 

SERRALHERIA COLORADO LTDA - ME., EMILIO DO SANTO MORELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lasthenia de Freitas Varão - 

OAB:4695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR HUYNTER CARINHENA - 

OAB:8061-B/MT

 Autos n°: 1104-76.2007.811.0009.

Código Apolo nº: 44218.

Vistos, etc.

Diante da sentença prolatada na fl. 100, torno o requerimento de fls. 

122/124 e 127 prejudicado.

 No mais, CUMPRA-SE a sentença referida.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 28 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98497 Nr: 1119-30.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lasthenia de Freitas Varão - 

OAB:4695/MT, RENAN DE SOUZA CAMPOS - OAB:14455

 Autos nº: 1119-30.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 98497.

Vistos,etc.

Extraluz Móveis e Eletrodomésticos LTDA EPP (Rio Móveis) propôs Ação 

de Indenização por Danos Materiais em face de Transete Transportes 

Seguros LTDA, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, em audiência de conciliação, as partes entabularam 

acordo. (fls.45-46)

 À fl. 52 o autor pugnou pela intimação do requerido para que 

comprovasse o cumprimento da obrigação assumida quando do acordo.

Intimada, a requerida juntou aos autos comprovante de satisfação da 

obrigação. E, na sequência, o autor manifestou requerendo a extinção do 

feito, uma vez que concordou com os documentos que demonstram o 

cumprimento da obrigação.

 É o relatório.

DECIDO.

Como se depreende dos autos, verifica-se que a presente demanda 

alcançou o seu objetivo, vez que houve a satisfação da obrigação.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do cumprimento da obrigação pela parte requerida, 

conforme fl. 55-60 e 61, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Custas na forma do acordo realizado à fl.45.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Colíder/MT, 28 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

-Juíza de Direito-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34382 Nr: 1762-71.2005.811.0009

 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: ROSÂNGELA ROCKEMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORNARE COMERCIO DE ROUPAS FEITAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT, Ovídio Iltol Araldi - OAB:MT - 7974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Rosângela 

Rockembach, em desfavor de Ornare Comercio de Roupas Feitas Ltda, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código Processual Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a 

sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, uma vez que é 

beneficiária da gratuidade da justiça, na forma da lei.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.2 – Destarte, verifico que o presente 

feito, apesar de ter iniciado sua fase de cumprimento de sentença (fl. 

177-180), não teve as devidas retificações junto ao Sistema Apolo e na 

capa dos autos, razão pela qual determino que a Secretaria tome às 

providências necessárias para sanar tal irregularidade.3 – Após, com o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas as 

custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Colíder, 28 de junho 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84920 Nr: 2311-03.2013.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: THALES RIBEIRO SOARES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THALES RIBEIRO SOARES CAMPOS, 

Cpf: 07966426645, Rg: 14234311, brasileiro(a), casado(a), gerente 

administrativo. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerente THALES RIBEIRO SOARES CAMPOS 

do inteiro teor da decisão abaixo transcrita, determinando que o 

pretendente demonstre, em 5 dias, a restituição do veículo ao juízo 

competente ou eventual outra ordem emanada daquela oficialidade, sob 

pena de se expedir ofício à Comarca de origem a fim de que promova a 
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retomada forçada da coisa indevidamente entregue ao peticionário.

Despacho/Decisão: Processo n°: 2311-03.2013.811.0009 (Código nº: 

84920)Requerente: Thales Ribeiro Soares CamposRequerido: Juízo da 3ª 

Vara Criminal de Colíder/MTINCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS 

APREENDIDASV I S T O S,Trata-se de incidente procedimental suscitado 

por Thales Ribeiro Soares Campos, se dizente proprietário de uma 

motoneta Flash/MVCity 150, ano/modelo 2011/2012, que teria sido 

apreendida por força de diligencia policial empreendida pela PJC da cidade 

de Colíder/MT, ante a suspeita de que tivesse sido utilizada em um assalto 

ocorrido na comarca vizinha de Nova Canaã do Norte.De acordo com o 

requerente, ao se deslocar até a região, já que o veículo seria seu, mas 

estava emprestado a seu irmão, que seria um dos acusados do crime 

patrimonial, descobriu que a motoneta estava, fisicamente, estacionada no 

pátio desta Comarca, arrolada como apreendida em um processo qualquer 

(cod. 84211), que nada tem a ver com os fatos que motivaram a 

apreensão do bem, razão porque, diante dessa balbúrdia, requereu a 

restituição do veículo ao juízo de onde ele estava alocado, ainda que os 

fatos tivessem se dado noutra Comarca.Constatado que o bem que se 

buscava restituir não possuía correlação alguma com os autos em que foi 

arrolado como apreendido no termo respectivo engendrado pela DelPol, o 

juízo onde originalmente foi requerida a devolução apontou sua 

incompetência para deliberar sobre a quaestio, e novamente 

apresentou-se pedido de restituição, agora no processo de código 

84920.Mesmo com manifestação ministerial insistindo que a autoridade 

policial esclarecesse porque razões um veículo apreendido por um crime 

patrimonial cometido em Nova Canaã do Norte estava arrolado numa ação 

totalmente divorciada desses fatos, nada se fez para esclarecer a 

pendencia e, se já não bastasse a confusão existente, proferiu-se 

decisão de fl. 26/27, negando a restituição do bem, mas nomeando o 

pretendente como fiel depositário da coisa.Transcorridos 4 anos da 

apreensão do veículo, a Polícia Judiciária Civil de Colíder finalmente 

identificou a origem da apreensão do veículo, apontando que estaria 

relacionada a um crime de roubo investigado no IP 98/2013, que, de 

acordo com a cota ministerial de fl. 37, deu origem à ação penal de cod. 

46074, da Comarca de Nova Canaã do Norte.Desse modo, ao reverso do 

que manifestado na cota do Parquet, a questão não está em saber se o 

juízo de onde se localiza o bem possui ou não interesse na sua restituição, 

porque seja lá qual for a resposta, o certo é que ESTE juízo jamais deveria 

ter decidido sobre o tema, afinal a restituição de coisas é um incidente 

atrelado a um feito de natureza criminal, e se não há atribuição para 

decidir a ação penal, obviamente não há para se resolver a questão 

incidental.Assim sendo, declino de competência para apreciar o pedido de 

restituição de coisa formulado por Thales Ribeiro Soares Campos, e 

determino que apresente o bem ao juízo competente (Nova Canaã do 

Norte) ou requeira o que entender de direito, nos autos da ação onde 

tramita a questão material que se associa à apreensão do 

veículo.Escancarada a incompetência do juízo para apreciar o incidente, 

arquive-se o procedimento, revogando a decisão de fl. 26/27 na parte em 

que constitui o requerente fiel depositário da coisa, determinando que o 

pretendente demonstre, em 5 dias, a restituição do veículo ao juízo 

competente ou eventual outra ordem emanada daquela oficialidade, sob 

pena de se expedir ofício à Comarca de origem a fim de que promova a 

retomada forçada da coisa indevidamente entregue ao 

peticionário.Oficie-se à comarca de Nova Canaã do Norte, com cópia 

integral dos autos, dando conta do imbróglio existente e, empós, 

a rqu ive -se  de f i n i t i vamen te ,  desapensando -se  da  açã o 

principal.Publique-se.Às providências.Colíder, 24 de agosto de 

2017.FABIO PETENGILL,Juiz Substituto.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Stecca Cioni, 

digitei.

Colíder, 26 de junho de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-17.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROSARIO DE NITTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

MANOEL FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0003529S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIBRA INSTITUTO DE GESTAO E SAUDE (REQUERIDO)

CDI ? CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FONSECA LEME OAB - SP0172666A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010600-17.2012.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIO ROSARIO DE NITTO Parte Ré: REQUERIDO: 

FIBRA INSTITUTO DE GESTAO E SAUDE, CDI ? CENTRO DE DIAGNOSTICO 

POR IMAGEM . Finalidade: Intimar as partes, através do advogado(a), para 

querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 29/06/2018. 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: 8010600-17.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROSARIO DE NITTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

MANOEL FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0003529S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIBRA INSTITUTO DE GESTAO E SAUDE (REQUERIDO)

CDI ? CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FONSECA LEME OAB - SP0172666A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010600-17.2012.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIO ROSARIO DE NITTO Parte Ré: REQUERIDO: 

FIBRA INSTITUTO DE GESTAO E SAUDE, CDI ? CENTRO DE DIAGNOSTICO 

POR IMAGEM . Finalidade: Intimar as partes, através do advogado(a), para 

querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 29/06/2018. 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: 8010600-17.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROSARIO DE NITTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

MANOEL FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0003529S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIBRA INSTITUTO DE GESTAO E SAUDE (REQUERIDO)

CDI ? CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FONSECA LEME OAB - SP0172666A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010600-17.2012.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIO ROSARIO DE NITTO Parte Ré: REQUERIDO: 

FIBRA INSTITUTO DE GESTAO E SAUDE, CDI ? CENTRO DE DIAGNOSTICO 

POR IMAGEM . Finalidade: Intimar as partes, através do advogado(a), para 

querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 29/06/2018. 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-06.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO OLIVEIRA FAZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010333-06.2016.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCIO APARECIDO OLIVEIRA FAZAN Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A . Finalidade: Intimar as 

partes, através do advogado(a), para querendo, pugnar o que entender 

de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 29/06/2018. 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: 8010333-06.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO OLIVEIRA FAZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010333-06.2016.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCIO APARECIDO OLIVEIRA FAZAN Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A . Finalidade: Intimar as 

partes, através do advogado(a), para querendo, pugnar o que entender 

de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 29/06/2018. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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JOAO RODRIGO DA SILVA GONCALVES GENUARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

Fernando Kendi Ishikawa Processo: 8010201-17.2014.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: JOAO RODRIGO DA SILVA GONCALVES GENUARIO 

Parte Ré: EXECUTADO: OI S/A . Finalidade: Intimar as partes, através do 

advogado(a), para querendo, pugnarem o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Colíder, 29/06/2018. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010201-17.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO DA SILVA GONCALVES GENUARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

Fernando Kendi Ishikawa Processo: 8010201-17.2014.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: JOAO RODRIGO DA SILVA GONCALVES GENUARIO 

Parte Ré: EXECUTADO: OI S/A . Finalidade: Intimar as partes, através do 

advogado(a), para querendo, pugnarem o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Colíder, 29/06/2018. 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
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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 COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010644-02.2013.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: ICARO FERREIRA DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: 

OI S.A . Finalidade: Intimar as partes, através do advogado(a), para 

querendo, pugnarem o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 29/06/2018. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010644-02.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010644-02.2013.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: ICARO FERREIRA DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: 

OI S.A . Finalidade: Intimar as partes, através do advogado(a), para 

querendo, pugnarem o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 29/06/2018. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000440-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEDRALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000440-42.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: MARLENE 

PEDRALLI Parte Ré: REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 07 de agosto 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. Bem como, por todo o teor da decisão de id. 

13851119. Colíder/MT, 29 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001049-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CACEMIRO ALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001049-25.2018.8.11.0009 Parte Autora: CACEMIRO ALVES VIANA Parte 

Ré: ADRIANO DIAS DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) 

da parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

14 de agosto 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, 29 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: 1001004-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PRECOCE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES E SUPLEMENTOS 

MINERAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIEDJA LISBOA DA SILVA DA MATA (REQUERIDO)

DENIS MONTANHER DA MATA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001004-21.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: PRECOCE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES E SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - 

EPP Parte Ré: REQUERIDO: NIEDJA LISBOA DA SILVA DA MATA, DENIS 

MONTANHER DA MATA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 31 

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, 29 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: 8010541-24.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

Fernando Kendi Ishikawa Processo: 8010541-24.2015.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA GOMES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI 

S.A Finalidade: Intimar as partes, através do advogado(a), por todo o teor 

da Certidão de Crédito de id.13922729, para querendo, pugnarem o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. colíder, 29/06/2018. 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: 8010541-24.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

Fernando Kendi Ishikawa Processo: 8010541-24.2015.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA GOMES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI 

S.A Finalidade: Intimar as partes, através do advogado(a), por todo o teor 

da Certidão de Crédito de id.13922729, para querendo, pugnarem o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. colíder, 29/06/2018. 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: 1001076-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRELA DALVA-ACAED (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001076-08.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: SIRLEY DE 

MOURA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ASSOCIACAO CASA DE APOIO 

ESTRELA DALVA-ACAED FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 09 

de agosto 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, 29 de 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000207-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE OLIVEIRA PAVONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000207-45.2018.8.11.0009 Parte Autora: TALITA DE OLIVEIRA PAVONI 

Parte Ré: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2018 às 13h40min., 

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, 29 de junho de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-84.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000767-84.2018.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: JOSENILDE GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído 

(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação redesignada 

para o dia 14 de Agosto de 2018 às 15hs00, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32801 Nr: 368-29.2005.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S/A - TELESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436, Marcela Iane Venturini Padovam Costa - OAB:10513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO MARTINS 

- OAB:169.941-SP, MALLANY BRANDAO DOS SANTOS - OAB:19011

 Vistos.

 Ante o teor da certidão retro, expeça-se alvará judicial para levantamento 

da verba depositada pela parte requerida, bem como proceda a Secretaria 

Judicial com as providências necessárias ao levantamento do valor 

depositado, transferindo-o à conta da empresa ré indicada à fl. 252-vº, 

conforme solicitação constante no substabelecimento de fl. 265.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo dando-se baixa no relatório estatístico.

Cumpra-se.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74347 Nr: 897-82.2015.811.0046

 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: INACIO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74347.

Vistos.

Tendo em vista que a parte Autora procedeu tentativas para adquirir o 

indeferimento administrativo, que restou infrutífero por não haver vagas 

para agendamento, defiro o pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 3 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40503 Nr: 1517-02.2012.811.0046

 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: JOSÉ DE ASSIS RODRIGUES SOTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87717 Nr: 1421-45.2016.811.0046

 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: MAURILIO SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com 

o fim de intimar a parte requerente, para requerer o que entender cabível, 

no prazo de 5 (cinco)sob pena do processo voltar para o arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77222 Nr: 2073-96.2015.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIRENE MOURA GARANHOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

por um ano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111748 Nr: 6033-89.2017.811.0046

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YSD, FZD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI LOURENÇO ARANTES DE 

OLIVEIRA - OAB:23.736/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte autora para que se 

manifeste, no prazo de 05 dias, acerca da cota ministerial de ref: 29, que 

solicitou que sejam apresentados em Juízo certidão negativa das 

fazendas públicas e certidão negativa de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62183 Nr: 229-82.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR MALAQUIAS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINE CARDOSO DE 

AZEVEDO - OAB:6963, ARTHUR PAULO DE LIMA - OAB:1669/O - RO

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em 

vista que o defensor constituído do réu foi intimado a apresentar 

alegações finais, porém se quedou inerte, CERTIFICO tal situação e 

impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para que 

seja expedido mandado para intimar o réu a constituir advogado no feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos autos serem remetidos à 

Defensoria Pública do Estado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86854 Nr: 1171-12.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CAPRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER ANTÔNIO DÁVILA 

PANDURO - OAB:5828/RO, KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - 

OAB:6127

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte requerida para que se 

manifeste, no prazo de 05 dias, acerca da cota ministerial de ref: 73, 

mormente acerca do andamento da recuperação da área conforme acordo 

homologado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27532 Nr: 1673-29.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CESARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS - COMPANHIA DE SEGURO 

ALIANÇA DP BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - OAB:2288/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRAGINE - 

OAB:17210-A/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31664 Nr: 2675-97.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉIA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Fermiano dos Santos, Neli Tessari dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/O, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 Certifico e dou fé que verificando os autos constatei que a penhora 

oferecida no acordo de fls. 277/288 não foi efetiavada na matrícula 9019, 

pois sequer foi expedido ofício ou certidão para tal fim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86779 Nr: 1144-29.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ANTONIO FERREIRA, SERGIO 

NATALIO KRIGNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a defesa do denunciado para 

que se manifeste, no prazo legal, acerca dos embargos de declaração 

opostos pelo MPE à ref: 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118392 Nr: 1317-82.2018.811.0046

 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: ROSENILDES PEROVANO PIOVEZAN, CARLOS 

ANSELMO PEROVANO PIOVEZAN, MARCOS GUIDO PEROVANO 

PIOVEZAN, EDVAR PEROVANO PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30816 Nr: 1900-82.2009.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA SILVA, DALIRA KLEMS 

BISPO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LAERCIO RIBEIRO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ BIANQUINI FERREIRA 

BARLETTE - OAB:3.602/RO, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente encaminhado ao setor 

responsável para que seja expedido mandado de intimação para a 

inventariante para que cumpra o disposto na decisão de fls. 187, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102710 Nr: 2122-69.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRT SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS 

LTDA - ME (SERCON)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

citação, 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 Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96793 Nr: 5164-63.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 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 Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96647 Nr: 5091-91.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 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 Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99835 Nr: 784-60.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALCIONE SALES COSTA, JOANA 

APARECIDA FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31461 Nr: 2558-09.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON MATEUS DE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:11228, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38373 Nr: 3071-06.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINAE MOREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Intimar a parte embargada para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao pedido de extinção do processo, sem julgamento de mérito, de 

fls. 333.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30428 Nr: 1275-48.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono 

estes autos, com o fim de intimar a parte requerente para que, se 

manifeste em 10 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 12665 Nr: 707-08.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono 

estes autos, com o fim de intimar a parte requerente para que, se 

manifeste em 10 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13681 Nr: 1550-70.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CAMPO DE JULIO, 

GILMAR RAMPANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN, ANTÔNIO 

FIDÉLIS DA SILVA ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9.724/MT

 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).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66789 Nr: 492-80.2014.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CARLOS FERREIRA JUNIOR, 

Cpf: 05278647140, Rg: 025346415, Filiação: Elida Perez dos Santos e 

Antonio Carlos Ferreira, data de nascimento: 21/10/1994, brasileiro(a), 

natural de Rio Brilhante-MS, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar a pessoa acima qualificada, para que informe os dados 

bancarios para restituição do valor da fiança.

Despacho/Decisão: Vistos.Em face das tentativas infrutíferas de intimar o 

requerido, determino seja procedida à intimação por edital, com prazo de 

30 dias.Decorrido o prazo sem manifestação, autos ao 

arquivo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renan Félix, digitei.

Resumo da Inicial: Delegacia de Policia Civil de Comodoro -MT, trata-se de 

um Auto de Prisão em Flagrante em face de ANTONIO CARLOS FERREIRA 

JUNIOR, que cometeu o crime em tese tipificado no Art. 121, C.C,Art. 14 

INCISO II do código Penal, conforme nota de culpa

Comodoro, 19 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65955 Nr: 4138-35.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO LUCIO DA SILVA, Cpf: 

08237371445, Rg: 8.038.470, Filiação: Zelia Maria da Conceiçao, data de 

nascimento: 06/06/1989, brasileiro(a), natural de Aguas Belas-PE, 

solteiro(a), operador de maquinas. 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: Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, no que se refere ao acusado Reginaldo Lúcio 

da Silva, para o fim de condená-lo nas pensa dos artigos 306 e 309 da Lei 

nº 9.503/97, cuja pena, passo a dosar.Circunstancias judiciais (art. 59 do 

Código Penal)Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da 

conduta. Quanto aos antecedentes, inexistem. Quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, nem há afinação especial do delito praticado com a 

personalidade do agente. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se 

que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes. Quanto às 

circunstâncias são neutras, vez que 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, entendendo ser a 

coletividade.Estabelece-se então, como medida razoável e necessária 

para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base no mínimo legal, ou 

seja, em 06 (seis) meses de detenção para o crime do artigo 306 e em 06 

(seis) meses de detenção para o crime do artigo 309. Circunstâncias 

legais (agravantes/atenuantes)Ausentes atenuantes e agravantes. 

Causas de aumento ou diminuição de penaNão há nenhuma causa de 

aumento ou diminuição de pena presente nestes autos.Da multaQuanto a 

pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do 

art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 (dez) 

dias-multa, estipulado como parâmetro inicial. Com base na mesma 

justificativa supra, aplico a atenuante. Não há causas de aumento ou 

diminuição da pena.Lanço para justificar tais operações aritméticas a 

mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de 

liberdade.Fixo, portanto, a pena de multa em 10 dias-multa e, considerando 

a capacidade econômica do réu, defendido por defensor público, fixo o 

valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Da substituição da penaNos termos do art. 44 do Código Penal, 

verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro 

anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 

Da mesma forma, o réu não é reincidente em crime doloso, e a 

culpabilidade, a conduta social, a personalidade do condenado e a pena 

aplicada, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que a 

substituição da pena é suficiente para a reprovação do delito.Assim, 

substituo a pena aplicada por uma pena restritiva de direitos, de prestação 

de serviços à comunidade. Da Suspensão da habilitação para 

dirigirVerifica-se que o autor fora condenado por dirigir embriagado. 

Assim, fica suspensa sua habilitação por 06 meses.Pena definitivaAssim, 

condeno o réu Reginaldo Lúcio da Silva à pena total de 01 ano de 

detenção, no regime aberto (art. 33 do Código Penal, § 2º, c), em razão do 

concurso material - substituída por uma pena restritiva de direitos de 

prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de 10 dias-multa, 

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos. Também 

fica suspensa sua habilitação por 06 meses.Após o trânsito em julgado, 

lancem o nome do réu no rol de culpados.Ao intimar o réu da sentença, 

advirta-se o mesmo que as condições da substituição de pena serão 

estabelecidas em audiência admonitória presidida pelo Juiz da execução 

penal, devendo o réu entregar sua habilitação perante tal juízo.Oficie-se 

ao DETRAN sob a proibição do autor de obter permissão ou habilitação 

para dirigir veículo automotor durante 6 meses a contar da data do trânsito 

em julgado da sentença.Proceda a escrivania a expedição das 

comunicações de estilo para os órgãos oficiais, inclusive Justiça Eleitoral. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renan Félix, digitei.

Comodoro, 19 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88890 Nr: 1831-06.2016.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA TENORIO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120061 Nr: 2023-65.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK FIGUEIREDO PRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/MT

 Vistos em Substituição Legal.

Recebo os recursos de apelação interpostos.

Intime-se o procurador do réu para que apresente suas contrarrazões do 

recurso interposto pela Acusação.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99843 Nr: 787-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA MODAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603/A

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 29, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias [art. 218, §1º, CPC], especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119761 Nr: 1866-92.2018.811.0046

 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: JANDIR DE OLIVEIRA CAINETE

 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:

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos na ref: 21, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

15 dias, alegar quaisquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, 

bem como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de 

quesitos, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104518 Nr: 2862-27.2017.811.0046

 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: MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO FRAZÃO VILANOVA - 

OAB:2684/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de recurso de Apelação na ref: 24, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte apelada para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108264 Nr: 4586-66.2017.811.0046

 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: FRANCISCA FABIANA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista, que na data da audiência não havia data disponível para 

pericia, DESIGNO a perícia médica para o dia 05 de outubro de 2018, a 

partir das 16h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as 

partes serem intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do 

CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119761 Nr: 1866-92.2018.811.0046

 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: JANDIR DE OLIVEIRA CAINETE

 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:

 Designo a perícia médica para o dia 05 de outubro de 2018, a partir das 

16h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 
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ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

28 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103516 Nr: 2447-44.2017.811.0046

 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: MANOEL DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

condenar o INSS a implantar definitivamente o benefício “aposentadoria 

por invalidez” em favor da parte requerente, retroativos à cessação do 

benefício auxílio-doença concedido à parte requerente.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção 

monetária 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. Não havendo recurso de apelação 

contra o valor fixado a título de honorários periciais, efetue o adimplemento 

do valor fixado em favor do perito nomeado aos autos. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após 

proceda-se com a liquidação da sentença e caso o valor da condenação 

não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC arquive-se os autos.P. I. C.Comodoro-MT, 28 de junho de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35496 Nr: 191-41.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, ARMELINDO GEREMIA, MARINÊZ GIONGO GEREMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, SANDRO PISSINI ESPÍDOLA - OAB:261.030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de fls. 107, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte exequente para que tenha ciência do 

despacho de fls. 101, mas precisamente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre eventual interesse em promover a alienação do bem 

penhorado por sua própria iniciativa, obedecidas as demais diretrizes do 

art. 880 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99843 Nr: 787-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA MODAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603/A

 Código 99843

VISTOS, ETC.

 Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 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.: 38941 Nr: 3639-22.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MISKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse, consolidando ao 

requerente o domínio do bem objeto do contrato acostado aos autos, cuja 

liminar de reintegração de posse torno definitiva. Condeno o requerido nas 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários de 

sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, inclusive no Distribuidor e após, 

c u m p r a - s e  a  p r e s e n t e ,  e m  t o d o s  s e u s 

termos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 12 de março de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64543 Nr: 2709-33.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: INCOLUMIDADE PÚBLICA, O MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RONALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, manifesta na denúncia para 

CONDENAR o réu Celso Ronaldo da Silva, já qualificado nos autos, às 

penas do art. 12, caput, da Lei nº. 10.826/03.PASSO A DOSAR A PENAA 

pena prevista ao delito é de reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, 

consoante o disposto no art. 12, da Lei 10.826/03.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:a) 

culpabilidade do réu, como sabido, compreende a reprovação social que o 

crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. 

Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;b) 

antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, 

antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria 

criminal. Vislumbro que o acusado não possui antecedentes;c) conduta 

social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, 

do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além 
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de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a 

inserção social . [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38941 Nr: 3639-22.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MISKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de sua advogada, para ter ciência da R. Decisão, proferida na 

data 12/03/2018, fls.: 112/113 dos autos em epígrafe, a qual julga 

procedente o pedido de reintegração de posse, consolidando ao 

requerente o domínio do bem objeto do contrato acostado aos autos, cuja 

liminar de reintegração de posse torna definitiva.

 Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36921 Nr: 1620-43.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONÓRIO CARLOS POMPERMAYER, NOIZE 

SILVA POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Código 36921

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil 

S/A em face de Honório Carlos Pompermyer e outro todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos verifico que o título que se encontra sendo 

executado, trata-se de cédula de crédito rural hipotecária.

 Após fora apresentada minuta de acordo celebrado entre as partes, 

ocasião em que foi homologado pelo magistrado que me antecedeu.

 Todavia, empós manifestou-se o exequente que a parte executada não 

cumpriu o acordo, tendo requerido deste modo à continuidade da 

execução mediante a designação de hasta pública de imóvel rural 

pertencente à parte executada.

 No meu entender não restou muito claro pelos documentos apresentados 

pelo exequente se o presente título extrajudicial encontra-se abarcado 

pela suspensão concedida pela Lei n.º Lei 13.340/2016.

É o relato do necessário, proceda à serventia da seguinte forma:

1) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído 

mediante diário da justiça eletrônico, para o fim de comprovar 

documentalmente que o presente título extrajudicial não se encontra 

abarcado pela suspensão concedida pela Lei 13.340/2016 no prazo de 30 

(trinta) dias [art. 218,§1º, CPC].

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de dezembro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113688 Nr: 6846-19.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO SCHUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO, MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - OAB:5836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do despacho de ref: 24, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100524 Nr: 1146-62.2017.811.0046

 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: NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHAZZES MORAIS DELGADO - 

OAB:20707/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116

 Tendo em vista a juntada de ref: 63, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerida para, no 05 (cinco) dias, especificar 

as provas que pretende produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas. Na mesma oportunidade em 

consonância com o princípio da celeridade processual intimem-se as 

partes para que caso queiram apresentem perante este juízo para 

posterior apreciação, delimitação consensual das questões de fato e de 

direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC, conforme 

determinado no despacho de ref: 59.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107965 Nr: 4463-68.2017.811.0046

 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: TATIANE MARTA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Tendo em vista o despacho de ref: 48, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

caso queiram, especificarem as provas a serem produzidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107965 Nr: 4463-68.2017.811.0046

 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: TATIANE MARTA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Código 107965

Vistos, etc.

 Certifique se houve a apresentação de contestação nos autos, 

considerando que não vislumbrei sua juntada aos autos, mas apenas 

pedido de cancelamento de audiência designada.

 Intimem-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias para, caso 

queiram, especifiquem as provas a serem produzidas.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Comodoro-MT, 26 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.: 75020 Nr: 1170-61.2015.811.0046
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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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 45, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após escoado o prazo recursal, transite em 

julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122322 Nr: 3081-06.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMO ROBERTO RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC), intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, vez que 

não foram recolhidas as custas processuais.

 Cumpra-se.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122322 Nr: 3081-06.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMO ROBERTO RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 04, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, comprovando o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-34.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SENA & SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA PINTO NETO CASON - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010132-34.2015.8.11.0046. REQUERENTE: SENA & SANTOS LTDA - ME 

REQUERIDO: LETICIA PINTO NETO CASON - ME VISTOS, ETC. 1) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC 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, sua impugnação. 4) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. 5) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em que fora condenado pela Instância Superior. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-69.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO VERA (REQUERIDO)

CLEONICE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010259-69.2015.8.11.0046. REQUERENTE: CELIO RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: CECILIO VERA, CLEONICE CARVALHO VISTOS, ETC. 1) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC 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, sua impugnação. 4) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. 5) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em que fora condenado pela Instância Superior. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-25.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCIO DE MATTOS LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010044-25.2017.8.11.0046. REQUERENTE: CASA DO PRODUTOR 

AGROCENTER LTDA - EPP REQUERIDO: LEANDRO MARCIO DE MATTOS 

LARA VISTOS, ETC. 1) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que 

o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa 

de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um 

prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 
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pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC 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, sua impugnação. 4) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias. 5) Intime-se o requerido para que proceda com o 

recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-56.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALISSA KRIGNL CAPELETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010277-56.2016.8.11.0046. REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: THALISSA KRIGNL CAPELETTI VISTOS, ETC. 1) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC 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, sua impugnação. 4) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. 5) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha ocorrido. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010325-49.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIEL CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010325-49.2015.8.11.0046. REQUERENTE: JOSE ADRIANO REQUERIDO: 

FIEL CONSTRUTORA LTDA - ME VISTOS, ETC. 1) Retifique-se no sistema 

PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento 

de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 2) Após, 

intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua ausência 

pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da correção 

monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto no artigo 

509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante. 3) Cientifique-se o devedor que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523, do CPC 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, sua 

impugnação. 4) Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

intimem-se a parte exequente para apresentar bens da parte executada 

passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. 5) Intime-se o requerido para 

que proceda com o recolhimento das custas processuais em que fora 

condenado pela Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-47.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010200-47.2016.8.11.0046. REQUERENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE VISTOS, ETC. 1) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC 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, sua impugnação. 4) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. 5) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha ocorrido. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-79.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GARCIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

EMERSON GARCIA OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010237-79.2013.8.11.0046. REQUERENTE: EMERSON GARCIA OLIVEIRA 

- ME, EMERSON GARCIA OLIVEIRA REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA 

UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA VISTOS, ETC. 1) 

Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já 

não o tenha feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa 

de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um 

prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 
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para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC 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, sua impugnação. 5) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias; 6) Intime-se o requerido para que proceda com o 

recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000033-22.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA UEBEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SHIRLI REHDER FRITSCH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000033-22.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: ANA CAROLINA UEBEL 

EXECUTADO: PATRICIA SHIRLI REHDER FRITSCH Vistos, etc. 1) CITE-SE o 

executado pessoalmente, para pagar em 03 (três) dias o valor integral da 

dívida [art. 829 do CPC]; 2) Decorrido o prazo supra sem pagamento, 

certifique e desde já EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, 

devendo o senhor Oficial de Justiça quando do cumprimento desta 

decisão, observar os termos do artigo 840 do CPC para efetuar o depósito 

do bem em poder de quem de direito,lavrando-se o respectivo auto ou 

termo e intimando-o Executado para, querendo, ofertar embargos à 

execução, no prazo de quinze dias e em obediência ao disposto no inc. IX 

do art. 52 da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE. Caso penhorado 

bem imóvel, deverá também ser intimado o cônjuge ou companheira do 

executado; 3) Efetuada a penhora, designe audiência de conciliação na 

forma do §1º do art. 53 da Lei n.º 9.099/95; 4) Apresentados embargos, 

certifique e se tempestivo, INTIME-SE o exequente para se manifestar em 

15 dias. Em caso de intempestividade dos embargos, venham-me os autos 

conclusos; 5) Findo o prazo sem oferecimento de Embargos, intime-se o 

exequente para, em dez dias, dizer se tem interesse na adjudicação ou na 

alienação do que foi penhorado; 6) Demonstrado o interesse na 

adjudicação, intime-se o executado, na forma do art. 876, §1º do CPC. Não 

havendo manifestação em 05 (cinco) dias, fica a adjudicação desde já 

deferida em favor do exequente. Lavre-se, em seguida, o auto de 

adjudicação, intimando-se o(a) adjudicante para assiná-lo. Caso o bem 

possua valor superior ao do crédito exequendo, atualize-se o débito, 

intimando o requerente da adjudicação para promover o depósito da 

diferença, nos termos do art. 876, §4º do Novo CPC. Somente após o 

depósito, EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega do bem móvel ou 

carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do bem imóvel, 

cientificando o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, deverá 

informar nos autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no seu 

silêncio, assim ser considerado; 7) Se manifestado o interesse na 

alienação particular ou judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos 

conclusos; 8) Não sendo encontrados bens penhoráveis, intime-se o 

exequente para indicar bens passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95; 9) Gratuidade processual em Primeira Instância, ex legis. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-39.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BRAGA DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL PAULINO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO SARTORI OAB - PR0069614A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010013-39.2016.8.11.0046. REQUERENTE: BRAGA DA SILVA & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: GABRIEL PAULINO EIRELI - ME Vistos, etc. 1) 

CITE-SE o executado pessoalmente, para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida [art. 829 do CPC]; 2) Decorrido o prazo supra sem 

pagamento, certifique e desde já EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação, devendo o senhor Oficial de Justiça quando do cumprimento 

desta decisão, observar os termos do artigo 840 do CPC para efetuar o 

depósito do bem em poder de quem de direito,lavrando-se o respectivo 

auto ou termo e intimando-o Executado para, querendo, ofertar embargos 

à execução, no prazo de quinze dias e em obediência ao disposto no inc. 

IX do art. 52 da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE. Caso 

penhorado bem imóvel, deverá também ser intimado o cônjuge ou 

companheira do executado; 3) Efetuada a penhora, designe audiência de 

conciliação na forma do §1º do art. 53 da Lei n.º 9.099/95; 4) 

Apresentados embargos, certifique e se tempestivo, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar em 15 dias. Em caso de intempestividade 

dos embargos, venham-me os autos conclusos; 5) Findo o prazo sem 

oferecimento de Embargos, intime-se o exequente para, em dez dias, dizer 

se tem interesse na adjudicação ou na alienação do que foi penhorado; 6) 

Demonstrado o interesse na adjudicação, intime-se o executado, na forma 

do art. 876, §1º do CPC. Não havendo manifestação em 05 (cinco) dias, 

fica a adjudicação desde já deferida em favor do exequente. Lavre-se, em 

seguida, o auto de adjudicação, intimando-se o(a) adjudicante para 

assiná-lo. Caso o bem possua valor superior ao do crédito exequendo, 

atualize-se o débito, intimando o requerente da adjudicação para promover 

o depósito da diferença, nos termos do art. 876, §4º do Novo CPC. 

Somente após o depósito, EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega 

do bem móvel ou carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do 

bem imóvel, cientificando o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, 

deverá informar nos autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no 

seu silêncio, assim ser considerado; 7) Se manifestado o interesse na 

alienação particular ou judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos 

conclusos; 8) Não sendo encontrados bens penhoráveis, intime-se o 

exequente para indicar bens passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95; 9) Gratuidade processual em Primeira Instância, ex legis. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-17.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VERONI ANTONIO BARICHELLO CARGNIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR AMADEU COCCO RUBIN OAB - MT0008402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DOS SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

FLAVIO MARCONDES DE CAMPOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR OAB - MT0006757A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010278-17.2011.8.11.0046. REQUERENTE: VERONI ANTONIO 

BARICHELLO CARGNIN REQUERIDO: FLAVIO MARCONDES DE CAMPOS - 

ME, VALDEIR DOS SANTOS VIEIRA VISTOS, ETC. 1) Certifique o trânsito 

em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha feito; 2) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 
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pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC 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, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha ocorrido. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-17.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA CRUZ DOS SANTOS 01381192106 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010019-17.2014.8.11.0046. REQUERENTE: FERNANDA APARECIDA 

CRUZ DOS SANTOS 01381192106 REQUERIDO: REDE SCB - REDE DOS 

SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA VISTOS, ETC. 1) Certifique o 

trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha 

feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC 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, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha ocorrido. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-41.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA OAB - MT0011043A (ADVOGADO)

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

INDUSTRIA MANCINI S/A (REQUERIDO)

DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA FERREIRA BONDARENKO OAB - SP0199166A (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010052-41.2013.8.11.0046. REQUERENTE: L. ROSSI & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, INDUSTRIA MANCINI 

S/A, DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME, EVER IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA - EPP VISTOS, ETC. 1) Certifique o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha feito; 2) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC 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, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha ocorrido. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000236-18.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CORREIA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000236-18.2017.8.11.0046. EXEQUENTE: BRUNA CORREIA DE FREITAS 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. Retifique-se no 

sistema Pje, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 

Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 

68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) 

advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal OU defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 
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da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000017-68.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RODRIGUES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000017-68.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIOR EXECUTADO: MAURO RODRIGUES DE FREITAS Vistos, etc. 1) 

CITE-SE o executado pessoalmente, para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida [art. 829 do CPC]; 2) Decorrido o prazo supra sem 

pagamento, certifique e desde já EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação, devendo o senhor Oficial de Justiça quando do cumprimento 

desta decisão, observar os termos do artigo 840 do CPC para efetuar o 

depósito do bem em poder de quem de direito,lavrando-se o respectivo 

auto ou termo e intimando-o Executado para, querendo, ofertar embargos 

à execução, no prazo de quinze dias e em obediência ao disposto no inc. 

IX do art. 52 da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE. Caso 

penhorado bem imóvel, deverá também ser intimado o cônjuge ou 

companheira do executado; 3) Efetuada a penhora, designe audiência de 

conciliação na forma do §1º do art. 53 da Lei n.º 9.099/95; 4) 

Apresentados embargos, certifique e se tempestivo, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar em 15 dias. Em caso de intempestividade 

dos embargos, venham-me os autos conclusos; 5) Findo o prazo sem 

oferecimento de Embargos, intime-se o exequente para, em dez dias, dizer 

se tem interesse na adjudicação ou na alienação do que foi penhorado; 6) 

Demonstrado o interesse na adjudicação, intime-se o executado, na forma 

do art. 876, §1º do CPC. Não havendo manifestação em 05 (cinco) dias, 

fica a adjudicação desde já deferida em favor do exequente. Lavre-se, em 

seguida, o auto de adjudicação, intimando-se o(a) adjudicante para 

assiná-lo. Caso o bem possua valor superior ao do crédito exequendo, 

atualize-se o débito, intimando o requerente da adjudicação para promover 

o depósito da diferença, nos termos do art. 876, §4º do Novo CPC. 

Somente após o depósito, EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega 

do bem móvel ou carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do 

bem imóvel, cientificando o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, 

deverá informar nos autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no 

seu silêncio, assim ser considerado; 7) Se manifestado o interesse na 

alienação particular ou judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos 

conclusos; 8) Não sendo encontrados bens penhoráveis, intime-se o 

exequente para indicar bens passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95; 9) Gratuidade processual em Primeira Instância, ex legis. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-79.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA RIBEIRO DA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010000-79.2012.8.11.0046. REQUERENTE: IOLANDA RIBEIRO DA SILVA 

DE LIMA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, ETC. 1) Certifique o 

trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha 

feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC 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, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha ocorrido. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010239-44.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. O. MODAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J OLIVEIRA COSTA MADEIRAS E FERRAGENS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010239-44.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: C. S. O. MODAS EIRELI - EPP 

EXECUTADO: J OLIVEIRA COSTA MADEIRAS E FERRAGENS - ME Vistos, 

etc. 1) CITE-SE o executado pessoalmente, para pagar em 03 (três) dias o 

valor integral da dívida [art. 829 do CPC]; 2) Decorrido o prazo supra sem 

pagamento, certifique e desde já EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação, devendo o senhor Oficial de Justiça quando do cumprimento 

desta decisão, observar os termos do artigo 840 do CPC para efetuar o 

depósito do bem em poder de quem de direito,lavrando-se o respectivo 

auto ou termo e intimando-o Executado para, querendo, ofertar embargos 

à execução, no prazo de quinze dias e em obediência ao disposto no inc. 

IX do art. 52 da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE. Caso 

penhorado bem imóvel, deverá também ser intimado o cônjuge ou 

companheira do executado; 3) Efetuada a penhora, designe audiência de 

conciliação na forma do §1º do art. 53 da Lei n.º 9.099/95; 4) 

Apresentados embargos, certifique e se tempestivo, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar em 15 dias. Em caso de intempestividade 

dos embargos, venham-me os autos conclusos; 5) Findo o prazo sem 

oferecimento de Embargos, intime-se o exequente para, em dez dias, dizer 

se tem interesse na adjudicação ou na alienação do que foi penhorado; 6) 

Demonstrado o interesse na adjudicação, intime-se o executado, na forma 

do art. 876, §1º do CPC. Não havendo manifestação em 05 (cinco) dias, 

fica a adjudicação desde já deferida em favor do exequente. Lavre-se, em 

seguida, o auto de adjudicação, intimando-se o(a) adjudicante para 

assiná-lo. Caso o bem possua valor superior ao do crédito exequendo, 

atualize-se o débito, intimando o requerente da adjudicação para promover 

o depósito da diferença, nos termos do art. 876, §4º do Novo CPC. 

Somente após o depósito, EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega 

do bem móvel ou carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do 

bem imóvel, cientificando o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, 

deverá informar nos autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no 

seu silêncio, assim ser considerado; 7) Se manifestado o interesse na 

alienação particular ou judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos 

conclusos; 8) Não sendo encontrados bens penhoráveis, intime-se o 

exequente para indicar bens passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95; 9) Gratuidade processual em Primeira Instância, ex legis. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010538-31.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDICEIA APARECIDA BUENO DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010538-31.2010.8.11.0046. EXEQUENTE: NOVA ERA COMERCIAL DE 

ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: CLAUDICEIA APARECIDA BUENO DE 

CASTRO VISTOS, ETC. 1) Certifique se houve a apresentação de 

embargos/impugnação pelo devedor e após, intime-se o exequente para, 

em dez dias, dizer se tem interesse na adjudicação ou na alienação do 

que foi penhorado. 2) Demonstrado o interesse na adjudicação, intime-se 

o executado, na forma do art. 876, §1º do CPC. Não havendo 

manifestação em 05 (cinco) dias, fica a adjudicação desde já deferida em 

favor do exequente. Lavre-se, em seguida, o auto de adjudicação, 

intimando-se o(a) adjudicante para assiná-lo. Caso o bem possua valor 

superior ao do crédito exequendo, atualize-se o débito, intimando o 

requerente da adjudicação para promover o depósito da diferença, nos 

termos do art. 876, §4º do Novo CPC. Somente após o depósito, 

EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega do bem móvel ou carta de 

adjudicação e mandado de imissão na posse do bem imóvel, cientificando 

o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, deverá informar nos 

autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no seu silêncio, assim 

ser considerado. 3) Se manifestado o interesse na alienação particular ou 

judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos conclusos. 4) Não sendo 

encontrados bens penhoráveis, intime-se o exequente para indicar bens 

passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-79.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010032-79.2015.8.11.0046. REQUERENTE: JOSE PEREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON VISTOS, 

ETC. 1) Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, 

caso já não o tenha feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar 

que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos 

termos do artigo 513 e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, 

na pessoa de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este 

tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em 

não efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC 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, sua impugnação. 5) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias; 6) Intime-se o requerido para que proceda com o 

recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-31.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO VIEIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VETERINARIA AGROVIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010085-31.2013.8.11.0046. REQUERENTE: APARECIDO VIEIRA DE 

CASTRO REQUERIDO: VETERINARIA AGROVIDA VISTOS, ETC. 1) 

Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já 

não o tenha feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa 

de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um 

prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC 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, sua impugnação. 5) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias; 6) Intime-se o requerido para que proceda com o 

recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-65.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010279-65.2012.8.11.0046. REQUERENTE: JAIR JOSE TEODORO 

REQUERIDO: OI S.A VISTOS, ETC. 1) Certifique o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha feito; 2) Retifique-se no 

sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC; 

3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua 

ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se o devedor que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC 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, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha ocorrido. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000227-56.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MESSIAS RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000227-56.2017.8.11.0046. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA MESSIAS 

RAMOS EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 

Retifique-se no sistema Pje, fazendo registrar que o feito já se encontra na 

fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, 

do CPC. Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 

68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) 

advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal OU defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-45.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CARDOSO DEMELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO DE PASSOS CRAVEIRO FILHO OAB - GO0015190A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010108-45.2011.8.11.0046. REQUERENTE: ALICE CARDOSO DEMELLO 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. VISTOS, ETC. 1) Certifique o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha feito; 2) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC 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, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha ocorrido. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-75.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000077-75.2017.8.11.0046. REQUERENTE: FABIO DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A VISTOS, ETC. 1) Certifique o trânsito 

em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha feito; 2) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC 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, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha ocorrido. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001260-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS (REQUERENTE)

N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MACHADO DE SOUZA (REQUERIDO)

FRIGORIFICO GL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 
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Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001282-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOAO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56331 Nr: 752-71.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMEM KONIG SPEROTTO, 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, 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.: 90860 Nr: 1798-90.2017.811.0010

 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: CLAUDENICE PEREIRA DA COSTA TIZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Via de consequência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor dado à causa (Art. 85, § 2º do CPC), ressalvando o disposto no Art. 

98, §3º do mesmo codex.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Às providências.Jaciara/MT, 27 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81125 Nr: 2743-14.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR MUZULLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionária Rota do Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos e examinados.....Pois bem.Considerando a discussão quanto à 

responsabilidade sobre a obra de duplicação do trecho da estrada em que 

ocorreu o acidente que vitimou o autor, converto o julgamento em 

diligência, a fim de que seja expedido ofício à Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), para que esclareça quais as 

quilometragens correspondentes entre as Rodovias BR-163 e BR-364, em 

razão da transposição das rodovias no Estado de Mato Grosso, entre os 

municípios de Rondonópolis e Diamantino, bem como se, no dia 

10/06/2016, data do acidente de trânsito, as obras de duplicação 

realizadas no trecho do km 261 da Rodovia BR-364, estavam sob 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT), ou sob responsabilidade da Concessionária Rota do 

Oeste S.A.Com a juntada das informações, voltem-me conclusos para 

sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Jaciara - 

MT, 27 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50305 Nr: 2122-56.2012.811.0010

 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 FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDNA LÚCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:MT/7399

 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 desarquivamento dos autos, estando os mesmos à 

disposição pelo prazo de 20 (vinte) dias, oportunidade em que serão 

remeidos novamente ao arquivo caso nada seja requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75812 Nr: 731-27.2016.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOENILZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA, CÉLIA RUIZ 

FERREIRA, NILTON SÉRGIO GONÇALVES, ELIS REGINA CAMILO 

GONÇALVES, CLESSI LANGNER FUSSIGER, LUIZ JOÃO DA SILVA, 

LINDOLFO VIEIRA EVANGELISTA, MIZAEL RODRIGUES BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial de usucapião movida 

por JOENILZA DOS SANTOS e ANTONIO DO SANTOS em face de 

ESPÓLIO DE NAYR RUIZ FERREIRA, representado por CÉLIA RUIZ 

FERREIRA, NILTON SERGIO GONÇALVES e ELIS REGINA CAMILO 

GONÇALVES, e, consequentemente, DECLARO pertencer-lhe o domínio 

lotes de terrenos urbanos nºs 33 e 34, situados na Rua Irahy, s/nº, quadra 

140, Bairro Planalto, desta Cidade e Comarca de Jaciara-MT, registrados 

no CRI local, sob as matrículas 4.075 e 12.598, discriminado no Memorial 

Descritivo, pela prescrição aquisitiva, o que faço com resolução do mérito, 

nos termos do Art. 487, I, do CPC.Deverá a presente sentença servir de 

título para a nova matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de 

Imóveis de Jaciara/MT, município e Comarca onde encontram-se 

encravado.O mandado deverá conter a completa descrição do perímetro 

do imóvel, a data do trânsito em julgado desta sentença e a completa 

qualificação dos autores.Condeno os requeridos ao pagamento de custas 

e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do 
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advogado da autora, o qual fixo em 20% do valor dado a causa, conforme 

preceitua o art. 85, §2º, do NCPC.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado para o registro da sentença no CRI local e após arquive-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.Jaciara - MT, 28 de junho de 2018.Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26387 Nr: 3002-87.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 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 das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 51321 Nr: 3224-16.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F DE QUEIROGA, ALUIZIO FERREIRA 

DANTAS QUEIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido para tentativa de penhora de valores nas contas e 

aplicações financeiras da parte devedora, por meio do sistema online 

Bacenjud, até o limite do crédito objeto da presente ação.

Isto posto, nos termos do art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ, 

realize-se o bloqueio online tomando por base o CPF/CNPJ da parte 

executada, permanecendo os autos em Gabinete.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 51321 Nr: 3224-16.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F DE QUEIROGA, ALUIZIO FERREIRA 

DANTAS QUEIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.1 – Em razão da penhora online de dinheiro positiva, conforme 

telas em anexo, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, 

ou, na ausência de advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, 

§ 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORA ON-LINE.AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO.1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição.2. Havendo penhora 

on-line, não há expedição de mandado de penhora e de avaliação, uma 

vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em conta-corrente 

do devedor, sendo desnecessária diligência além das adotadas pelo 

próprio magistrado por meio eletrônico.3. Se a parte pode identificar, com 

exatidão, os detalhes da operação realizada por meio eletrônico (valor, 

conta-corrente, instituição bancária) e se foi expressamente intimada para 

apresentar impugnação no prazo legal, optando por não fazê-lo, não é 

razoável nulificar todo o procedimento por estrita formalidade.Aplicação 

dos princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief 

(não há nulidade sem prejuízo).4. Recurso especial parcialmente 

conhecido e desprovido.(REsp 1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 

05/03/2014)”.2 – Decorrido o prazo de 5 dias, transformado o bloqueio em 

penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, do CPC), e nada sendo requerido, 

libere-se o valor em favor da parte credora por meio de transferência 

bancária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55858 Nr: 346-50.2014.811.0010

 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: DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA LTDA - ME, 

CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, PASCOAL IRIA NOGUEIRA, ANISADETT 

PINHEIRO DA SILVA NOGUEIRA, LUIZA TEREZA DUTRA NOGUEIRA, 

ANGELICA CUNHA KORPAS NOGUEIRA, INDUSTRIA DE ÁGUA MINERAL 

SANTA CLARA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dal Bosco Advogados - 

OAB:1.405 - RS, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:18.673-A, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação Revisional de Contratos proposta por DISTRIBUIDORA 

DE ÁGUA SANTA CLARA LTDA - ME, INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL 

SANTA CLARA LTDA – ME E OUTROS, em face de BANCO DO BRASIL 

S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documentos, fls.05/90.

Recebida a inicial e indeferido o pedido de tutela antecipada às 

fls.101/103.

Às fls.135/237 a parte requerida apresentou contestação.

Às fls. 238/239 os autores impugnaram a contestação.

Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito às fls. 

282/286.

Após, às fls. 316/334, as partes informam que entabularam acordo acerca 

da lide, bem como informaram a cessão de crédito realizada pelo BANCO 

DO BRASIL em favor da ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, inclua-se no polo passivo da ação a ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS como litisconsorte com o 

BANCO DO BRASIL S/A.

Ainda, não havendo qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste extrajudicial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial e com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC, homologo por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de Ref:20.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Custas remanescentes se houver, pela parte requerente, conforme 

acordado.

Diante da renúncia ao prazo recursal, cerifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com baixa nos registros e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 28 de junho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6920 Nr: 905-95.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ARAÚJO BARRETO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 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 da Hasta Pública do bem imóvel penhorado nos 

presentes autos, que se realizará na Comarca de Valparaíso - SP, nas 

datas de 22/08/2018, às 13:00 horas - 1º Leilão e 12/09/2018, às 16:00 

horas, conforme informação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25607 Nr: 2042-34.2008.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR ENAR DE VLIEGER, EMPREENDIMENTOS 

AGRÍCOLA E PECUÁRIA SANTA ROSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA DE SOUZA RESENDE - 

OAB:27.788, Ari Borba de Oliveira - OAB:3.608, NIELSEN MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:11.890, RODRIGO LEMOS CURADO - OAB:27.638/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes a 

influir à conclusão, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para DETERMIAR que o 

quantum debeatur seja calculado sem a incidência da comissão de 

permanência e com juros capitalizados anualmente. Considerando que o 

embargante sucumbiu em parte mínima (Artigo 86, parágrafo único, do 

CPC), CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua 

parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Traslade-se cópia da presente sentença aos autos da 

execução apensa, a fim de que seja apurado o correto valor devido pelo 

embargante/executado.Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias. Às 

providências.Jaciara - MT, 28 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52105 Nr: 676-81.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvs Klem Ramos - 

OAB:13.100 - MT

 Vistos etc.

Trata-se de manifestação do executado, na qual alega excesso de 

execução, pleiteando ainda o cancelamento da penhora realizada no 

imóvel de lote 07, da Quadra 02, alegando tratar-se de bem de família, 

sendo este seu único imóvel, fls. 287/301.

Juntou o documento de fls. 302/317.

Instado a se manifestar, o exequente requereu o indeferimento do pedido, 

fls. 319/325, requerendo a remessa dos autos à contadoria do juízo.

Decido

 A Lei nº 8.009/1990 prevê a impenhorabilidade do bem de família, assim 

considerado o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar, 

senão vejamos:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 

impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, 

fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou 

pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo 

nas hipóteses previstas nesta lei.

(...)

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, 

considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela 

entidade familiar para moradia permanente”.

No caso dos autos, a fim de corroborar suas alegações, verifico que o 

executado trouxe tão somente uma conta de energia elétrica em nome de 

José Cardoso dos Santos, e uma conta de água em seu nome.

Entretanto, tais documentos não comprovam que o imóvel penhorado é o 

único de propriedade do casal.

Poderia o executado ter acostado aos autos certidão do CRI de que não 

possui outros imóveis, porém não o fez.

Além do mais, nos autos em apenso (Código 51795) o requerido foi citado 

na cidade de Ribeirão Preto/SP(fl.61 daqueles autos), bem como certidão 

de fl.134-verso, dando conta de que o executado reside no Município de 

Serrana/SP, restando clarividente que o mesmo não reside no imóvel 

penhorado, o que de plano, desqualifica a sua pretensão e torna a 

penhora realizada nos autos válida.

A fim de dirimir a controvérsia relativa ao suposto excesso de execução, 

determino a remessa dos presentes autos à Sra. Contadora para 

apuração de eventual excesso, em relação ao crédito executado em 

desfavor de Marcelo Aparecido dos Santos, devendo, para todos os 

efeitos, ser observado o disposto na sentença de fls. 130/135:

- Valor dos danos morais: R$ 23.640,00 (vinte e três mil, seiscentos e 

quarenta reais), corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescida de juros 

desde a data da sentença (15/01/2015);

- Valor dos danos materiais: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso 

(15/01/2013);

- Juros fixados em 1% a.m.

- Honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 

condenação (R$ 73.640,00);

Embora não concorde o executado, no cálculo deverão ser acrescidos os 

valores desembolsados antecipadamente pelo exequente a título de 

custas processuais.

Como se vê na sentença, o executado foi condenado ao pagamento das 

custas processuais, custas estas pagas antecipadamente pelo autor.

Assim, não havendo que se falar em pagamento duas vezes das custas, 

estas deverão ser restituídas ao exequente.

Elaborado o cálculo, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos para análise do pedido de adjudicação do imóvel 

de lote 06, e designação de hasta pública do imóvel de lote 07.

 Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53424 Nr: 1971-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Lirio

 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:

 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 Exceção de 

Pré-executividade retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1622 Nr: 230-06.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DOS SIND. ASSOCIAÇÕES DOS 

SERVIDORES PÚB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 S E N T E N Ç A

Visto e examinados.

Trata-se de Cumprimento de sentença proposto por FEDERAÇÃO DOS 

SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS em face do MUNICÍPIO DE 

JACIARA/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Determinada a intimação pessoal da parte exequente para regularizar a 

representação processual e enviado AR (fl. 379), este retornou com a 

informação “mudou-se”, conforme certidão de fl. 382.

Impulsionado o feito com a finalidade de expedir nova carta de intimação 

pelo correio para o endereço inicialmente fornecido pela exequente, a 

correspondência foi devolvida com a informação “Não existe o Nr.” (fl. 

384-verso).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que foi encaminhada correspondência 

para o endereço da parte exequente, a fim de que a mesma desse 

prosseguimento ao feito, tendo sido a correspondência devolvida com a 

informação de que se mudou.

Em que pese a informação na correspondência, tenho que perfeitamente 

válida a intimação da parte, já que o envio da correspondência se deu 

para o endereço informado na inicial, vejamos:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA PROVOMOVER O ANDAMENTO 

DO FEITO – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO 

INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO 

INFORMADA NOS AUTOS – DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM 

RECEBIMENTO – INTIMAÇÃO VÁLIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

ABANDONO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Reputam válidas as 

intimações enviadas para o endereço noticiado nos autos, cabendo à 

parte interessada manter o Juízo informado acerca da mudança de seu 

endereço. Reputa-se válida a intimação levada a efeito no endereço 

indicado pelas partes. É lícito ao juízo promover a extinção do processo 

após o envio de correspondência ao endereço que fora declinado nos 

autos, pela parte.” (Ap 144026/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, 

Publicado no DJE 05/02/2018).

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos encontram-se paralisados por mais de 09 

(nove) meses. Assim, verificada a inércia por abandono por parte da 

exequente, a extinção é à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, na forma determinada na sentença prolatada nos 

autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

À central de arrecadação para providências necessárias, se for o caso.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 28 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14354 Nr: 1101-26.2004.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDES DA SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVIO SOARES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do pedido de fl. 82, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (cinco) dias, promover os atos necessários ao prosseguimento do 

feito, requerendo o que de direito, sob pena de remoção do cargo de 

inventariante.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e façam conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 29650 Nr: 2286-26.2009.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGDR, PGDR, IAG, JGS, LDSBR, IGDR, JBM, EBM, 

MAGM, MDCDS, DRM, DGDR, GPDC, MDCM, CCP, EGA, EFAG, EAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ILEONILSON RODRIGUES - OAB:, 

Ileonilson Rodrigues - OAB:11602/MT, JOANY FABIA PINHEIRO 

RODRIGUES - OAB:14466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O presente feito encontra-se suspenso por força da decisão de fl. 155.

Assim, aguarde-se o julgamento do incidente de remoção do inventariante 

(Código 113192).

Por fim, determino a intimação do peticionante de fls. 156 e seguintes, para 

que substitua a cópia da petição retro mencionada pelo seu original, no 

prazo de 05 dias, sob pena de desentranhamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58549 Nr: 2467-51.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ VIRGINIO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdomiro de Morais Siqueira - 

OAB:3.575 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fl.87.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, a 

contar o protocolo do pedido.

Tendo em vista que já decorreu o prazo solicitado, intime-se a 

inventariante para, em 15 (qionze) dias, dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de remoção.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às Providências.

Jaciara/MT, 26 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56260 Nr: 688-61.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MARTELLI, LECY MARIA VARNIER 

MARTELLI, LUZIANI MARIA MARTELLI DE OLIVEIRA ALVES, LISIANI 

KATHIA MARTELLI DE MIRANDA, LUDUIG AUGUSTO MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ MARTELLI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Conforme se denota à fl. 43, a correção ao valor da causa foi postergada 

para depois da apresentação das primeiras declarações.

Entretanto, somente neste momento processual aportou aos autos a 

avaliação dos bens do espólio.

Assim, considerando que, se tratando de ação de inventário, o valor da 

causa deverá corresponder ao valor do patrimônio subtraindo-se o valor 

das dívidas e a meação do cônjuge supérstite, determino a intimação do 

inventariante para que corrija o valor da causa, recolhendo-se os valores 

das custas e taxas processuais, no prazo de 15 dias.

Recolhidas as custas, abra-se vista à PGE, conforme requerido às fls. 

419/419-verso, e já determinado à fl. 423.

Retornando os autos, voltem-me conclusos para homologação da partilha 

ou outra deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53929 Nr: 2429-73.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLTDS, IMDS, LADSS, ATDS, SMM, ABADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Abertura de Inventário do de cujus PETRONÍLIO TEODORO DE 

SOUZA proposta por MARIA LÚCIA THEODORO DE SOUZA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 07/13.

Recebida a inicial, foi nomeada inventariante a requerente (Fls. 15/16).

 Primeiras declarações às fls. 20/24, constando que o falecido deixou a 

esposa Maria Lúcia Theodoro de Souza e os seguintes filhos: Adriano 

Theodoro de Souza, Sonia Maria Medeiros e Ivone Maria de Souza e a 

neta Ana Beatriz Alves de Souza, filha do falecido filho do de cujus, 

Alexandre Theodoro de Souza; bem como houve arrolamento dos bens e 

o respectivo esboço de partilha.

Complementação às primeiras declarações de fls. 44/46.

Certidão negativa de débitos municipais, fls. 58 e 74.

Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa 

da União (fls. 84/85),

Aportou a GIA-ITCD e o respectivo comprovante de isenção (fls. 90/103).

Manifestação do Ministério Público(fls.132/133).

Manifestação da herdeira Sonia Maria Medeiros, concordando com os 

termos do inventario (fl.137).

Auto de avaliação dos bens arrolados (fls. 141/142

Apresentação pela inventariante das últimas declarações(fl.144/145).

Por fim, aportou aos autos comprovante de vinculação à estes autos dos 

valores oriundos de ação judicial em tramite perante o juizado especial 

desta comarca (fls. 152/162).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Os autos tramitaram regularmente, tendo sido obedecido as exigências 

legais.

Não existe impugnação quer quanto aos bens e sua avaliação, ou quanto 

ao instrumento de partilha.

Assim, com fundamento no Art. 487, inciso I, do NCPC, HOMOLOGO a 

partilha apresentada e últimas declarações, atribuindo àqueles nela 

contemplados os respectivos quinhões mencionados, ficando ressalvados 

eventuais direitos de terceiros.

Com o trânsito em julgado desta sentença homologatória, lavre-se formal 

de partilha ou elabore-se carta de adjudicação, e consequente expedição 

de alvarás referentes aos bens por ele abrangidos (Art. 659, §2º, primeira 

parte, do NCPC).

Liberem-se os valores vinculados aos autos, em favor dos herdeiros, 

observando-se o quinhão de cada um.

Paralelamente, intimem-se as fazendas públicas das esferas federal, 

estadual e municipal para fins de lançamento administrativo de eventuais 

impostos de transmissão ou tributos porventura incidentes, conforme 

dispuser a legislação tributária (Art. 659, §2º, segunda parte e Art. 662, 

§2º, ambos do NCPC).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34633 Nr: 2188-07.2010.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREOSMAR DOURADO BOA SORTE, LUIZA 

RODRIGUES BOA SORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LICINIO AUGUSTO DE VENEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:3.756-E, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O presente feito se arrasta desde o ano de 2010, e até a presente data o 

requerido não foi localizado.

Consta ainda, declaração às fls. 129/131, dando conta de que o requerido 

encontra-se em local incerto e não sabido.

Assim, defiro o pedido de fls. 127/128, e dou como válida a citação do 

requerido por edital às fls.39/41.

Nomeio como curador especial, a Defensoria Pública, conforme dispõe o 

art. 72, II, do NCPC e Parágrafo único, devendo ser esta intimada a 

apresentar as respectivas defesas.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001439-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PRADO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001439-89.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: WAGNER PRADO DA SILVA VISTOS ETC, Antes de apreciar 

os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo uma 

irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, 

verifiquei que o Sistema PJe aponta o não recolhimento das guias de 

pagamento de custas judiciais e taxa judiciária por parte do requerente. 

Assim, intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado para, na 

forma do artigo 321 do Código de Processo Civil, emende a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias juntando o comprovante de recolhimento das guias de 
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pagamento de custas judiciais e taxa judiciária devidamente vinculadas 

aos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Escoado o prazo, 

certifique-se. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 29 de 

junho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001279-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE SOUZA VIDOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

VINICIUS ROLIM DE MOURA (RÉU)

THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

RAQUEL CRISTINA WASSEM MERLIN (RÉU)

ARCELINO MERLIN (RÉU)

ADEMIR ROLIM DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001279-64.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MATHEUS DE SOUZA VIDOR RÉU: LUAR TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA - ME, ARCELINO MERLIN, RAQUEL CRISTINA WASSEM MERLIN, 

THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME, ADEMIR ROLIM DE MOURA, VINICIUS 

ROLIM DE MOURA VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Indenizatória por Ato 

Ilícito Causado por Acidente de Trânsito” ajuizada por Matheus de Souza 

Vidor, em face de Luar Transportes Rodoviários Ltda, Thacius 

Transportes Ltda e Outros, qualificados nos autos. 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, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 29 de junho de 2018. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001352-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001352-36.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIVALDA PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão por Morte” ajuizada por Marinalva Pereira dos 

Santos, em face do Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS, 

qualificados nos autos. 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, com 

vistas dos autos para, querendo, responder à presente demanda, no 

prazo legal, que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Novo 

Código de Processo Civil. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o envio da 

documentação completa do requerimento administrativo formulado pela 

parte autora, bem como, informações a respeito do benefício pleiteado. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 29 de junho 

de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001410-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001410-39.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ANGELICA MARIA DAS NEVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Angélica Maria das Neves, devidamente 

qualificada nos autos, ajuizou a presente “Aposentadoria por Invalidez 

e/ou Reestabelecimento de Benefício Auxílio-doença”, em face do INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social, qualificados nos autos. Com a inicial 

juntou documentos. É o relato necessário. Decido. I – Da gratuidade das 

custas judiciais De plano 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, 
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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). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) Nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 24 de outubro de 2018 às 11h30min para realização da 

perícia. iv) A parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data 

designada portando todos os seus exames. v) Arbitro para pagamento 

dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), 

o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Após, certifique-se 

o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior deliberação, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 29 de junho de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 69629 Nr: 11767-03.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ PEREIRA DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR a inexistência da contratação do 

empréstimo consignado (cartão de crédito 4346393954260018), bem 

como, CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a título de danos morais em favor do autor, acrescidos de juros de 

mora de 1% (um por cento) e correção monetária a partir desta sentença 

(Súmula 362/STJ), e danos materiais no valor de R$ 187,47 (cento e 

oitenta e sete reais e quarenta sete centavos), acrescidos de correção 

monetária a partir do desconto e juros de mora da citação válida.Ratifico a 

liminar de ref. 04.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Em face do princípio da sucumbência, CONDENO o 

demandado ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, tendo em vista o bom zelo do advogado (a) da parte 

requerente, a relativa complexidade da demanda e o tempo despendido 

com a mesma, consoante previsão do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Habilitem-se os advogados do requerido na forma postulada à ref. 

20.Transitada em julgado, certifique-se.Após, não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 26 de junho de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65752 Nr: 1386-33.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de 

ref. 84. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão encaminhados 

ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os presentes autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81798 Nr: 3077-48.2016.811.0010

 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: LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Certifico e dou fé que, faço intimação de ambas as partes, afim destas se 

cientificarem da juntada de informações ref.91. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74238 Nr: 207-30.2016.811.0010

 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: GFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº. 207-30.2016.811.0010

Código 74238

 VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por Geraldo 

Ferreira dos Anjos em face de Vinícius Grigolo dos Anjos, qualificados 

nos autos.

Não havendo arguição de preliminares ou questões prejudicais de mérito, 

declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a necessidade do 

alimentante em continuar recebendo alimentos pelo genitor.

 DESIGNO o dia 14 de agosto de 2018 às 13h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

A parte requerida já apresentou o rol de testemunhas (ref.23) que 

deverão ser intimadas pelo juízo.

Intime-se a parte autora para apresentar o rol de testemunhas em até 15 

(quinze) dias antes da audiência, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, 

com a observância do art. 450 e 455, do NCPC, sob pena de preclusão.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 28 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.: 88704 Nr: 726-68.2017.811.0010

 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: Severina Teixeira Garcia de Araujo

 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:

 Processo nº. 726-68.2017.811.0010

Código n.º 88704

Requerente: Severina Teixeira Garcia de Araújo

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Severina 

Teixeira Garcia de Araújo, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, qualificado nos autos.

Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

agosto de 2018, às 13h30min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial da autora 

e a carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC.

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96185 Nr: 4302-69.2017.811.0010

 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: CLAUDEMIR GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV. FINANCEIRA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Processo nº 4302-69.2017.811.0010

Código nº 96185

VISTOS ETC,

Diante da manifestação de ref. 10, remetam-se os autos ao CEJUSC desta 

comarca, para que seja designada audiência conciliatória.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68118 Nr: 11242-21.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI ROBERTO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca da juntada de ref. 42 e requererem 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68663 Nr: 11399-91.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal e Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941/MS, 

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Theophilo Fleury - 

OAB:133.298 - SP, LUCILLO FERNANDES DE FARIA - OAB:358251

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de ref. 40 e 

requerer o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93595 Nr: 3122-18.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cardoso Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código. 93595

VISTOS ETC,

Maria Cardoso Pereira ajuizou a presente “Ação de Aposentadoria por 

Invalidez ou auxílio Doença” em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS, qualificados nos autos.

Diante da necessidade de perícia médica, nomeio como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do NCPC).

Designo o dia 24 de outubro de 2018 às 10h45min para realização da 

perícia.

 Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portando todos os seus exames.

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.

 Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos 

termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil.

Os quesitos das já foram apresentados pelas partes.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

 Certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara–MT, 28 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.: 98032 Nr: 5183-46.2017.811.0010

 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: CELMA RIBEIRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 31 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação via DJE ao advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82675 Nr: 3553-86.2016.811.0010

 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: CMDS, JEDSA, JEDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVEPS, RTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR a Bradesco Vida e Previdência S.A 

em indenizar os autores a título da cobertura do Seguro de Vida em Grupo 

Empresarial, apólice n° 32231, no valor individual a ser apurado em 

liquidação de sentença, o qual deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC a partir do sinistro e juros de 1% a partir da citação 

válida. Por conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a seguradora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2, do Código de 

Processo Civil. Em razão sucumbência dos autores face da 2ª requerida, 

condeno-os ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 85, § 2o, do 

Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade 

face à concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 3°, do 

mesmo Codex.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

certifique-se.Após, intime-se a empregadora ré por meio de seu (s) 

patrono (s) para, no prazo de 10 (dez) dias juntar aos autos documento 

hábil a informar a quantidade de funcionários registrados na matriz da 

empresa à época do sinistro - 26/07/2014.Empós, intimem-se os autores 

na pessoa de seu (s) advogado (s) para, querendo, no prazo de 5 (cinco) 

dias dar prosseguimento no feito, sob pena arquivamento.Escoado o 

prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se e, em seguida, 

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 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 

29 de junho de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva. Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115326 Nr: 3511-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.274

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) FABIANO VINISKI BENTO para, no prazo 

de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista que na 

certidão do oficial de justiça de ref. 12 dos autos, o(a) indiciado(a) 

informou que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Ademar 

Coelho Silva.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 28 de junho de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105175 Nr: 8732-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONILDES CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERONILDES CARDOSO DA SILVA, Cpf: 

56949294115, Rg: 8852685, Filiação: Alzira de Oliveira e Silva e Manoel 

Cardoso da Silva, data de nascimento: 10/04/1962, brasileiro(a), pedreiro, 

Telefone 66-999150916. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 
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responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra ERONIDES CARDOSO DA SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, filho 

de Manoel Cardoso da Silva e Alzira de Oliveira e Silva, nascido em 

10/04/1962, natural de Jaciara/MT, residente e domiciliado na Alameda dos 

Lírios, n° 269, Bairro Colina Verde, na cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, pela prática do seguinte fato delituoso: ADO DE MATO 

GROSSO No dia 12 de outubro de 2017, por volta das 00h:40min., Rua 

Guianases, nº 946, Centro, neste município e Comarca de Jaciara, o 

denunciado ERONIDES CARDOSO DA SILVA, com consciência e vontade, 

conduziu o seu veículo Uno Mille Fire, placa KAP-0753, com sua 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

apresentando o índice de 0.86 mg/l no teste do bafômetro, conforme f. 14 

dos autos. Consta dos autos que na data dos fatos, policiais militares 

estavam em rondas, quando foram solicitados pela Sra. Lucélia Meira 

Coutinho Bezerra, pois segundo a mesma, o denunciado estaria tentando 

adentrar com um veículo na sua residência. Uma vez no local, os policiais 

abordaram o denunciado e constataram nitidamente que o mesmo havia 

ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo, pois ele 

demonstrou sinais claros como dificuldades na fala, olhos avermelhados e 

desequilíbrio, entre outros, em virtude do que foi realizado o teste do 

bafômetro. Por ocasião de referido teste, foi confirmado que aquele havia 

ingerido bebida alcoólica (vide Teste Etílico de f. 14), apresentando índice 

alcoólico muito superior aos 0.30 mg/l previstos em lei. Diante do exposto, 

o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ERONIDES 

CARDOSO DA SILVA como incurso nas disposições do artigo 306, caput, 

do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual requer seja a presente 

inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final 

ser condenado. Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas abaixo 

arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunhas: 

01. Sebastião Gualberto Soares, policial militar, f. 03; 02. John Nilson da 

Silva Santos, policial militar, f. 05; 03. Lucélia Meira Coutinho Bezerra, 

testemunha, f. 07. Jaciara, 05 de dezembro de 2017. JOSÉ JONAS 

SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado ERONILDES CARDOSOS DA 

SILVA conforme certidão apresentada nos autos (Ref. 13), defiro o 

requerimento ministerial (Ref. 18).Cite-se o acusado via edital, nos termos 

do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo 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, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 26 de junho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75210 Nr: 530-35.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREYSON GEOVANE APARECIDO DE 

ALMEIDA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDREYSON GEOVANE APARECIDO DE 

ALMEIDA COELHO, Cpf: 06304635141, Rg: 2222752-0, Filiação: André 

Luiz Souza Coelho e Antonia Pereira de Almeida, data de nascimento: 

21/08/1996, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), Telefone 

66-99609-3402. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra ANDREYSON GEOVANE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO, 

brasileiro, solteiro, desempregado, filho de André Luiz Sousa Coelho e 

Antônia Pereira de Almeida, nascido em 21/08/1996, natural de Jaciara/MT, 

residente e domiciliado na Rua Jurucê, s/n°, Bairro Planalto, nesta cidade e 

Comarca de Jaciara; pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 11 de 

janeiro de 2016 por volta das 14h10min., nesta cidade e Comarca de 

Jaciara, o denunciado ANDREYSON GEOVANE APARECIDO DE ALMEIDA 

COELHO, com consciência e vontade, trazia consigo 01 (uma) porção de 

substância do tipo maconha para consumo pessoal, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos que 

na data dos fatos, ao realizarem rondas pelo Bairro Planalto, na cidade de 

Jaciara, os policiais militares visualizaram o delinquente Andreyson em 

fundada suspeita, saindo da residência de uma traficante conhecida como 

Elenilza, em virtude do que o abordaram e encontraram consigo 01 (uma) 

uma porção de maconha. Uma vez realizado o exame de constatação 

preliminar (f. 10), confirmou-se que a droga apreendida com o denunciado 

tratava-se de maconha, substância de uso proscrito no país, podendo 

causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº. 

344/98, da ANVISA. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso denuncia ANDREYSON GEOVANE APARECIDO DE ALMEIDA 

COELHO, como incurso nas disposições do artigo 28, caput, da Lei de 

Drogas, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada 

e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar e se ver 

processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, 

devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a intimação das 

testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. 

Rol de testemunhas: 01. CB PM Éder Rocha, policial militar, f. 06. Jaciara, 

09 de março de 2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de 

Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado ANDREYSON GEOVANE 

APARECIDO DE COELHO conforme certidão apresentada nos autos (Ref. 

31), defiro o requerimento ministerial (Ref. 35).Cite-se o acusado via edital, 

nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, 

expedindo 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, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 26 de junho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93061 Nr: 2837-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATO ARANTES RODRIGUES, Cpf: 

71500421120, Rg: 22802487, Filiação: Erci Arantes Rodrigues e Janio 

Clayton Rodrigues, data de nascimento: 04/03/1981, brasileiro(a), natural 

de Itumbiara-GO, solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
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Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra RENATO ARANTES RODRIGUES, brasileiro, solteiro, comerciante, 

filho de Jânio Clayton Rodrigues e Erci Arantes Rodrigues, nascido em 

04/03/1981, natural de Itumbiara/MT, residente e domiciliado na Avenida 

Vitória, n° 826, Jardim Tropical, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, 

pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 09 de abril de 2017, por 

volta das 20h00min., neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado 

RENATO ARANTES RODRIGUES, com consciência e vontade, conduziu o 

seu veículo Chevrolet S10, com sua capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool, com o índice de 0.37 mg/l no teste do 

bafômetro, conforme f. 11 dos autos. Consoante ressai do caderno 

informativo, na data dos fatos, durante uma blitz do projeto “Lei Seca”, o 

denunciado foi abordado e foi possível constatar que ele apresentava 

sinais visíveis de embriaguez, oportunidade em que foi submetido ao teste 

do bafômetro, auferindo o resultado de 0,37 mg/l, conforme f. 11. Diante 

do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

RENATO ARANTES RODRIGUES como incurso nas disposições do artigo 

306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual requer seja a 

presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver 

processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, 

devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a intimação das 

testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. 

Rol de testemunhas: 01. TEN PM Sandro Lúcio, testemunha, f. 03; 02. CB 

PM Francieli, testemunha, f. 04. Jaciara, 09 de maio de 2017. JOSÉ JONAS 

SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado RENATO ARANTES 

RODRIGUES conforme certidão apresentada nos autos (Ref. 21), defiro o 

requerimento ministerial (Ref. 25).Cite-se o acusado via edital, nos termos 

do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo 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, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 26 de junho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102965 Nr: 7626-67.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CORDEIRO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO CORDEIRO RAMOS, Cpf: 

01105851192, Rg: 1678988-1, Filiação: João das Dor Ramos e Cleuza 

Benedito Cordeiro, data de nascimento: 08/01/1983, brasileiro(a), natural 

de São Roque-SP, convivente, serralheiro, Telefone 81122592. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra ADRIANO CORDEIRO RAMOS, brasileiro, convivente, serralheiro, 

inscrito no CPF sob nº 011.058.511-92, filho de Cleuza Benedito Cordeiro e 

João das Dor Ramos, nascido em 08/01/1983, natural de São Roque-SP, 

portador do RG sob o nº 1.512.424-SSP/AL, endereço desconhecido, pela 

prática do seguinte fato delituoso: Entre os meses de outubro e dezembro 

de 2014, neste município e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado, com 

consciência e vontade, deixou, sem justa causa, de prover a subsistência 

de seus filhos menores de 18 anos, ora vítimas, Adriano Pereira Ramos e 

Daniel Pereira Ramos, faltando ao pagamento de pensão alimentícia 

judicialmente fixada. De acordo com as cópias que seguem em anexo, 

apesar de condenado pelo juízo da 3ª Vara desta Comarca a pagar 

pensão alimentícia aos filhos, no importe de 48,34% do salário mínimo 

(Processo n.º 606- 98.2012.811.0010, Comarca de Jaciara/MT), o 

denunciado não cumpriu com suas obrigações no período acima 

aprazado. Em razão disso, as vítimas, representadas por sua genitora, 

Sra. Simone Pereira da Silva, ingressou com um processo de execução de 

alimentos, visando o recebimento dos valores não pagos. Todavia, apesar 

de devidamente citado da ação, o incriminado não efetuou o pagamento da 

dívida, e sequer apresentou justificativa para o atraso, razão pela qual foi 

decretada a sua prisão civil. Portanto, o denunciado deixou 

intencionalmente de prover os recursos necessários para a subsistência 

de seus filhos Adriano Pereira Ramos e Daniel Pereira Ramos por 

reiteradas vezes, deixando claro seu dolo de abandono material de sua 

prole. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia ADRIANO CORDEIRO RAMOS como incurso nas disposições do 

artigo 244, caput, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, 

razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e 

autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) e se 

ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, 

tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do 

Código de Processo Penal, devendo ao final serem condenado. 

Requer-se, por fim, a intimação da testemunha abaixo arrolada para 

oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunha: 01. Simone 

Pereira da Silva, genitora das vítimas. Jaciara, 05 de outubro de 2017. 

JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado ADRIANO CORDEIRO 

RAMOS conforme certidão apresentada nos autos (Ref. 13), defiro o 

requerimento ministerial (Ref. 17).Cite-se o acusado via edital, nos termos 

do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo 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, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 26 de junho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97342 Nr: 4829-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovanio Albuquerque da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEOVANIO ALBUQUERQUE DA ROCHA, 

Cpf: 04080056109, Rg: 21229341, Filiação: Erismar Albuquerque de Sousa 

e Gilvan Leite da Rocha, data de nascimento: 23/10/1979, brasileiro(a), 

natural de Patos-BA, convivente, marceneiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra GEOVANIO ALBUQUERQUE DA ROCHA, vulgo “ALAN”, brasileiro, 

convivente, autônomo, filho de Irismar Albuquerque de Souza e Gilvan 

Leite da Rocha, nascido em 23/10/1979, natural de Patos/PB, residente e 

domiciliado na Rua Presidente Vargas, s/n, Centro, São Pedro da Cipa/MT, 

nesta, pela prática do seguinte fato delituoso: 01º FATO. No dia 21 de 

junho de 2017, no período noturno, no município de São Pedro da Cipa, 
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Comarca de Jaciara, o denunciado GEOVANIO ALBUQUERQUE DA 

ROCHA, vulgo “ALAN”, com consciência e vontade, de modo a configurar 

violência doméstica contra a mulher, praticou vias de fato contra a vítima 

Natalina Teles dos Santos, sua convivente. Consta dos autos que na data 

dos fatos, o denunciado chegou na residência do casal embriagado e 

passou de inopino a agredir a vítima, enforcando-a, além do que a jogou 

no sofá e desferiu dois tapas em seu rosto. 02º FATO. No dia 21 de junho 

de 2017, no período noturno, no município de São Pedro da Cipa, Comarca 

de Jaciara, o denunciado GEOVANIO ALBUQUERQUE DA ROCHA, vulgo 

“ALAN”, com consciência e vontade, de modo a configurar violência 

doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima Natalina Teles dos Santos, 

sua convivente, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, 

consistente em sua morte, bem como na morte dos dois filhos menores do 

casal. Com efeito, após agredir a vítima, como já descrito alhures, o 

denunciado passou a ameaçá-la, afirmando que iria matar ela e os dois 

filhos do casal e depois iria se matar. 03º FATO. No dia 22 de junho de 

2017, no período matutino, no município de São Pedro da Cipa, Comarca de 

Jaciara, o denunciado GEOVANIO ALBUQUERQUE DA ROCHA, vulgo 

“ALAN”, com consciência e vontade, de modo a configurar violência 

doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima Natalina Teles dos Santos, 

sua convivente, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, 

consistente em sua morte, bem como na morte dos dois filhos menores do 

casal. Extrai-se dos autos que após ser agredida e ameaçada pelo 

denunciado, a vítima deslocou-se para a casa de uma vizinho, onde 

passou a noite. Ocorre que na manhã seguinte, o denunciado dirigiu-se 

até o local e novamente passou a ameaçar a vítima, afirmando que iria 

matar ela e os filhos do casal. Diante do exposto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso denuncia GEOVANIO ALBUQUERQUE DA ROCHA, 

vulgo “ALAN” como incurso nas disposições do artigo 21 do Decreto-lei 

3.688/1941 c.c. artigo 147, caput, do Codigo Penal, ambos c.c. artigo 61, II, 

“f”, também do Código Penal, este último por duas vezes, em continuidade 

delitiva, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada 

e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado. Requer-se, 

por fim, a intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna 

oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunhas: 01. Edemilson Gomes 

Garcia, policial militar, f. 03; 02. Leandro Alexandre Pereira de Aguiar, 

policial militar, f. 05; 03. Natalina Teles dos Santos, vítima, f. 09. Jaciara, 24 

de julho de 2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado GEOVANIO ALBUQUERQUE 

DA ROCHA conforme certidão apresentada nos autos (Ref. 14), defiro o 

requerimento ministerial (Ref. 25).Cite-se o acusado via edital, nos termos 

do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo 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, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 26 de junho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97343 Nr: 4830-06.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 

OLIVEIRA, Cpf: 04222499129, Rg: 22928294, Filiação: Maria Natalia da 

Silva e Gentil Portil de Oliveira, data de nascimento: 24/03/1974, 

brasileiro(a), natural de Graça Aranha-MA, solteiro(a), fotógrafo, Telefone 

66999687912. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 

fotógrafo, filho de Gentil Portil de Oliveira e Maria Natália da Silva, nascido 

em 24/03/1974, natural de Barão de Grajau/MA, residente e domiciliado na 

Rua Irere, Bairro Santo Antônio, ou Rua Carolina, s/n, Bairro Jardim Leblon, 

nesta, pela prática dos seguintes fatos delituosos: No dia 24 de junho de 

2017, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado ANTÔNIO 

HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, trazia 

consigo uma porção de droga do tipo pasta base de cocaína, para seu 

consumo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta 

dos autos que na data dos fatos, uma guarnição policial fazia rondas nas 

vias de Jaciara, quando avistaram o denunciado em uma bicicleta e 

decidiram abordá-lo, ocasião em que encontraram a droga acima descrita 

no interior da estrutura do amortecedor do garfo dianteiro de referida 

bicicleta. Inquirido, o denunciado confessou a propriedade da droga e 

afirmou que a mesma era destinada a seu consumo. Realizado o exame 

toxicológico preliminar na droga apreendida, confirmou-se que esta 

trata-se efetivamente da droga conhecida como pasta base de cocaína, 

de uso proscrito no Brasil consoante portaria nº. 344/98, da ANVISA, 

conforme laudo de f. 12. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso denuncia ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA como 

incurso nas disposições do artigo 28, caput, da Lei de Drogas, razão pela 

qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, 

citando-o para se ver processar, devendo a final ser condenado. 

Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas abaixo arroladas para 

oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunhas: 01. Sebastião 

Gualberto Soares, B.O. de f. 03; 02. Joandro Alves Santos, B.O. de f. 03. 

Jaciara, 25 de julho de 2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de 

Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado ANTONIO HENRIQUE DA 

SILVA OLIVEIRA conforme certidão apresentada nos autos (Ref. 45), 

defiro o requerimento ministerial (Ref. 52).Cite-se o acusado via edital, nos 

termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo 

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, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 26 de junho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99874 Nr: 6045-17.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO JUSTINO SIMÕES, Renan de souza 

Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANDRO JUSTINO SIMÕES, Cpf: 

00513894101, Rg: 1565759-0, Filiação: Antônio Cabral de Souza e Maria 

Celina Justino Simões, data de nascimento: 20/09/1985, natural de 

Cacoal-RO, solteiro(a), agricultor, Telefone 66999286365 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENAN DE SOUZA LEANDRO, Cpf: 

73475602172, Rg: 16205987, Filiação: Maria Olivia de Souza e Mauricio 

Gomes Leandro, data de nascimento: 29/04/1987, brasileiro(a), natural de 

Santos-SP, convivente, motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra 01. EVANDRO JUSTINO SIMÕES, brasileiro, solteiro, desempregado, 

nascido em 20/09/1985, natural de Cacoal/RO, filho de Antônio Cabral de 

Souza e Maria Celina Justino Simões, residente e domiciliado na Rua 06, n° 

81, Bairro Jardim Esmeralda, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT; e 02. 

RENAN DE SOUZA LEANDRO, brasileiro, convivente, motorista, nascido 

em 29/04/1987, natural de Santos/SP, filho de Maurício Gomes Leandro e 

Maria Olívia de Souza, residente e domiciliado na Rua 2, nº 15, Bairro 

André Maggi, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, pela prática dos 

seguintes fatos delituosos: 01º FATO. Consta que dia 10 de agosto de 

2017, por volta das 11h, neste município e comarca de Jaciara, o 

denunciado RENAN DE SOUZA LEANDRO, com consciência e vontade, 

apropriou-se, indevidamente, de 01 (um) aparelho de som, avaliado em R$ 

1.000,00 (mil reais), e 400 (quatrocentos) litros de óleo diesel, avaliados 

em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), pertencentes à vítima Adner 

Rafael da Silva Santos. Ressai dos autos que na data dos fatos, a vítima 

teria entregado o seu veículo Volvo/FH 12, placa JXP-6758, ao denunciado 

Renan, para que esse último realizasse uma entrega de carga de milho na 

cidade de Rondonópolis/MT. Consta que o denunciado, após estar de 

posse do caminhão da vítima, estacionou-o no Posto Planalto, nesta cidade 

de Jaciara/MT, deixando de comunicar o proprietário sobre o seu 

paradeiro, sendo que ao tomar ciência de tal fato, a vítima acionou a Polícia 

Militar. Ato contínuo, após diligências na cidade de Jaciara, os militares 

encontraram a referido veículo parado em um local bastante inóspito e em 

seguida visualizaram o denunciado Evandro, bastante conhecido no meio 

policial, próximo ao caminhão. Ao abordarem Evandro, os policiais 

encontraram com o mesmo 01 (um) galão de óleo diesel e 02 (duas) 

mangueiras, bem como a chave que pertencia ao veículo, o que levantou 

suspeita nos militares. Consta ainda que, após os policiais indagarem o 

implicado Evandro a respeito de tais objetos, o mesmo confirmou que o 

denunciado Renan teria lhe entregado, para que pudessem consumir mais 

substâncias entorpecentes, motivo pelo qual ambos os implicados foram 

presos em flagrante de delito. Em sede policial, o denunciado Renan 

narrou que teria usado substâncias entorpecentes com o implicado 

Evandro, sendo que gastou todo o seu dinheiro, inclusive retirou uma 

grande quantidade de óleo diesel e aparelhos de som do veículo, para que 

pudessem trocar por drogas. 02º FATO. Consta que dia 10 de agosto de 

2017, neste município e comarca de Jaciara, o denunciado EVANDRO 

JUSTINO SIMÕES, com consciência e vontade, recebeu coisa que sabia 

ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho de som, avaliado 

em R$ 1.000,00 (um mil reais) e 400 (quatrocentos) litros de óleo diesel, 

avaliados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), de propriedade da 

vítima Adner Rafael da Silva Santos. Consta dos autos que na data dos 

fatos, o denunciado Renan apropriou-se dos objetos acima descritos, que 

guarneciam o caminhão Volvo/FH 12, placa JXP-6758, de propriedade da 

vítima Adner Rafael, e logo após, dirigiu-se a um “fumódromo” onde 

passou a consumir substâncias entorpecentes junto com o denunciado 

Evandro. Consta ainda que o implicado Renan já teria esgotado seu 

dinheiro na compra de substâncias entorpecentes, quando entregou os 

objetos para o denunciado Evandro, para assim adquirirem mais drogas. 

Ato contínuo, a vítima informou a Polícia Militar do ocorrido, que em 

diligências, localizou Evandro com os objetos, diante do que o prenderam 

em flagrante de delito. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso denuncia RENAN DE SOUZA LEANDRO como incurso nas 

disposições do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal e EVANDRO 

JUSTINO SIMÕES como incurso nas disposições do artigo 180, caput, do 

Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, 

registrada e autuada, citando-os para se ver processar, prosseguindo-se 

nos demais termos e atos processuais, devendo ao final serem 

condenados. Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas abaixo 

arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunhas: 

01. Ademilson Rodrigues da Silva, policial militar, f. 03; 02. Sidnei Ferreira 

da Silva, policial militar, f. 05. 03. Adner Rafael da Silva Santos, vítima, f. 

09. Jaciara, 20 de setembro de 2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR 

Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal dos acusados EVANDRO JUSTINO 

SIMÕES e RENAN DE SOUZA LEANDRO conforme certidões apresentadas 

nos autos (Ref. 16 e 26), defiro o requerimento ministerial (Ref. 

30).Citem-se os acusados via edital, nos termos do artigo 361 do Código 

de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo 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, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 26 de junho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 104390 Nr: 8375-84.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK WILLIS GOMES DE OLIVEIRA, 

CARLOS HENRIK NUNES PEREIRA, ANDRÉ RODRIGO CELSO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25/07/2018 às 16h00min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000343-73.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES DE 

CARVALHO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY SILVEIRA GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/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 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000398-87.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SILVANY SILVEIRA 

GONCALVES SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

SILVANY SILVEIRA GONCALVES SANTOS ajuizou ação indenizatória em 

desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, alegou que não possui 

vínculo contratual com a promovida, assim desconhece o débito 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 13308801. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ao final, arguiu a litigância de má-fé. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 13321506. A impugnação à 

contestação apresentada na ID 13409333. 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 de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral e a litigância de má-fé. 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$ 98,61, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito. Em exame do conjunto fático provatório disponível nos 

autos, mormente quanto aos contratos juntados ID 13308749, nota-se que 

a parte promovida apresentou contratos de Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços - SMP e Contrato de Permanência, supostamente 

assinados pela parte promovente. Destaca-se também que, embora não 

tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade 

da assinatura da parte promovente, no caso em exame, considera-se 

como autentica a referida rubrica diante da ausência de expressa e 

específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC), bem como o 

documento acostado pela reclamada demonstra grafia semelhante com a 

assinatura dos documentos pessoais do reclamante, procuração ad 

judicia e o Termo de audiência. Assim, não havendo necessidade de 

perícia. Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a 

existência do crédito em favor da parte promovida e, consequentemente, a 

cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Litigância de má-fé. A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade 

dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovida ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) indeferir o pedido 

de litigância de má-fé. 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 Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001173-39.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ARNALDO HENRIQUE 

DA SILVA REQUERIDO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES Vistos 

etc. JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES. Em síntese, alegou 

que possui vínculo contratual com a promovida, assim desconhece o 

débito com a promovida que ensejasse a negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao final, postulou a indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 13418733 e arguiu preliminar de conexão. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13350838 e impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 13442370. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Conexão. Com 

fulcro no artigo 55 do CPC, quando duas ou mais ações tiverem em comum 

o pedido ou a causa de pedir, consideram-se conexas e, 

consequentemente, devem tramitar de forma conjunta para que não haja 

risco de prolação de decisões conflitantes. Nestes casos, o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, conforme dispõe o 

artigo 59, também do Código de Processo Civil. Partindo dessas premissas 

e em análise do caso concreto, verifica-se que não há conexão entre esta 

d e m a n d a  e  a s  a ç õ e s  1 0 0 1 1 7 4 - 2 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0 , 

1001177-76.2017.8.11.0010 e 1001176-91.2017.8.11.0010 distribuídas por 

sorteio para este Juizado Especial Cível, pois embora as partes sejam as 

mesmas, a causa de pedir e o objeto não se confundem, eis que os 

contratos discutidos são distintos. Nesse sentido é o entendimento da 

Turma Recursal deste Estado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇAS 

INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO. 

INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. 1. Embora haja identidade das partes nas duas ações 

indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem 

bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice para que sejam 

julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente. 2. Conflito negativo de 

competência que se dá procedência para reconhecer a competência do 
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Juízo Suscitado - Oitavo Juizado Especial Cível - para processar e julgar o 

feito. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de Competência 

0022124-98.2017.811.0001. Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa. 

Data do Julgamento: 25/4/2017) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DEMANDAS QUE QUESTIONAM CONTRATOS 

DISTINTOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Competência declinada 

pelo juízo do Sexto Juizado que entendeu haver conexão com a ação em 

trâmite no Segundo Juizado. 2. Conflito de competência suscitado pelo 

juízo do Segundo Juizado que argumentou a inexistência de conexão, uma 

vez que as negativações têm origem em contratos distintos. 3. 

Caracteriza-se a conexão quando há entre duas ou mais ações identidade 

do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para 

julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões inconciliáveis. 4. 

Versando as ações sobre a legitimidade de débitos oriundos de contratos 

diferentes, ainda que relativos às mesmas partes, não se configura a 

conexão. 5. Conflito de competência admitido e julgado procedente. (Turma 

Recursal  de Mato Grosso.  Conf l i to  de Competência 

0058888-25.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Data do Julgamento: 

7/6/2016) CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - AÇÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVERSIDADE DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A 

DEMANDA - CONFLITO ACOLHIDO. Verificando que as reclamatórias 

cíveis distribuídas em duas unidades judiciárias distintas possuem 

diversidade de relação jurídica entre as partes litigantes, resta afastada a 

conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de 

competência suscitado pelo Juízo do Quinto Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de 

Competência 0068676-29.2014.811.0001. Relator: Sebastião de Arruda 

Almeida. Data do Julgamento: 28/8/2015) Diante disso, rejeito a arguição 

de conexão. 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$ 127,19, 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 nos autos pela promovida nenhum documento comprobatório de 

relação contratual e constituição de débito pela parte promovente. 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 11158639), 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 o restritivo de crédito 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. 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 destacar que a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano 

(Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 11158639, não obstante 

existir outras negativações, estas estão sub judice, assim não tem o 

condão da presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. 

Por essas razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do 

STJ, havendo dano moral 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. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos sub judice (ID 11158639), não afastam o 

dano moral, é inegável que influenciam na fixação do quantum 

indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma 

única negativação. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: 01) indeferir a preliminar arguida; 02) 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$ 127,19 (cento e vinte 

e nove reais e dezenove centavos); b) condenar a parte promovida pagar 

à parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte promovida 

no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais). 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 Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-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: 1000379-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DA SILVA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000379-81.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE AILTON DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. JOSE AILTON DA 

SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor da SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA. Em síntese, alegou falha na prestação de serviço, pois contratou 

um plano pré-pago, “SKY pré-pago”, em que adquiria o equipamento por 

R$ 231,00 em 12 parcelas de R$ 19,25 no cartão de crédito, mas a parte 

promovida informou que não teria sido possível efetuar a contratação pelo 

cartão e que o pagamento deveria ser no valor de R$ 196,90 e assim o 

promovente foi a lotérica e pagou o valor conforme comprovante ID 

12170605, bem como efetuou pagamento no valor de R$ 51,90 para 

créditos no equipamento (ID 12170618) e o sinal teria se estabelecido 

após duas semanas, após reclamações pelos protocolos 12618267142, 

201850576215923 e 201850410312533. No entanto, a titular do cartão de 

crédito, sua comadre, percebeu que a promovida teria debitado duas 

parcelas referente a contratação totalizando o valor de R$ 38,30 conforme 

ID 12170828. Dessa forma, o promovente foi a loja da promovida e 

explicou a situação para estorno do valor, mas a promovida não o fez, 

mesmo com as reclamações o problema não teria sido resolvido. Ao final, 

postulou a restituição do indébito em dobro e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 13309068. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13315061 e 

impugnação à contestação foi apresentada na ID 13405209. 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 falha no 

fornecimento dos serviços contratados 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. Falha na prestação de serviço. Ato 

ilícito. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço 

têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se 

extrai da redação do artigo 22 do CDC: Art. 22. Os órgãos públicos, por si 

ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Desta forma, quando o prestador executa o serviço contratado de forma 

ineficiente, descumpri com o objeto pactuado e comete conduta ilícita. 

Neste sentido: AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO 

TERMINATIVA MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO - 

DIREITO DO CONSUMIDOR - TELEFONIA MÓVEL- TIM CELULAR S/A. 

AUSÊNCIA DE SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. 1 - A essencialidade do serviço de 

telefonia móvel, nos termos do caput e do parágrafo único, do art. 22 do 

CDC, deve ser prestado adequadamente, eficientemente, de maneira 

segura e contínua. Se descumprir essas determinações, a concessionária 

de serviço público será compelida a cumpri-las e reparar os danos 

causados, conforme firme entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. 2 - 

O dano moral ocorreu em virtude de não poder contar com o uso dos 

serviços de telefonia móvel entre os dias 30/12/2014 e 02/01/2015 por 

falha da operadora ré, justamente no período de réveillon.3 - O valor 

fixado a título de indenização por dano moral (R$ 1.500,00) alcança os 

vieses compensatório e desestimulatório, bem como respeita os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento 

sem causa.4 - Os juros moratórios incidem a partir da data de citação nos 

casos de responsabilidade contratual.5 - Negar provimento. (TJ-PE - AGV: 

3899296 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data 

de Publicação: 16/09/2015) Quanto ao contrato de prestação de serviço 

de fornecimento de TV a cabo, celebrado entre as partes (ID 12170592), 

observa-se que o serviço foi contratado na forma pré-paga, sendo 

necessária a aquisição do aparelho com a promovida no valor de R$ 

231,00 a princípio. Em exame ao caso concreto, nota-se que não há 

nenhuma prova de que o serviço pactuado foi eficientemente prestado, 

verifica-se que foi juntado nos autos apenas telas de sistemas (ID 

13309068, fl. 4/6), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Vale lembrar que, 

no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos 

serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de 

prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência 

de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório, concluindo-se pela falha na prestação de serviço, visto que 

mesmo após o pagamento prévio através da lotérica para aquisição e 

instalação do equipamento, ocorreu cobrança indevida no cartão de 

crédito de duas parcelas, bem como a demora na liberação do sinal após a 

compra de créditos (ID 12170618). 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 cobrança indevida e a espera por 

tempo excessivo para usufruir do sinal mesmo com créditos para o 

serviço já inserido (ID 12170618), é suficiente para presumir a existência 

de dano moral, em decorrência da obstrução do acesso ao lazer, na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o 

condão de proporcior sentimentos indesejados como humilhação, angustia 

e tristeza. Ademais, destaca-se que a obstrução do acesso ao lazer e 

cobrança indevida ocasionaram a perda de tempo para poder usufruir da 

TV por assinatura, situação em que dimensiona o transtorno suportado 

pelo consumidor. A propósito: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARAÇÃO 

DE DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - PACOTE TURÍSTICO 

AUSÊNCIA DE RESERVA - HOSPEDAGEM DIVERSA DA CONTRATADA 

DANO MORAL CONFIGURADO VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO - 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJSP 2014.0000164945 – Relator: Luiz Eurico 

– Data do Julgamento: 24/03/2014) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou indevidamente, 
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conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante 

consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo 

único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido 

com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Além da restituição, nota-se que o 

recebimento indevido foi ocasionado em decorrência do débito indevido no 

cartão de crédito das duas parcelas de R$ 19,15 pela parte promovida, 

sendo presumida a sua má-fé e, consequentemente, a repetição de 

indébito deve ocorrer de forma dobrada. 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) determinar a parte promovida a abster da cobrança no cartão de 

crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa fixa de R$ 500,00; 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 da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); c) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 76,60 (setenta e seis reais e sessenta 

centavos) a título de repetição de indébito em dobro, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(17/01/2018, ID 12170828), cf. Súmula 43 do STJ), e 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 decisão 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, 

arquive-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000379-81.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE AILTON DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. JOSE AILTON DA 

SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor da SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA. Em síntese, alegou falha na prestação de serviço, pois contratou 

um plano pré-pago, “SKY pré-pago”, em que adquiria o equipamento por 

R$ 231,00 em 12 parcelas de R$ 19,25 no cartão de crédito, mas a parte 

promovida informou que não teria sido possível efetuar a contratação pelo 

cartão e que o pagamento deveria ser no valor de R$ 196,90 e assim o 

promovente foi a lotérica e pagou o valor conforme comprovante ID 

12170605, bem como efetuou pagamento no valor de R$ 51,90 para 

créditos no equipamento (ID 12170618) e o sinal teria se estabelecido 

após duas semanas, após reclamações pelos protocolos 12618267142, 

201850576215923 e 201850410312533. No entanto, a titular do cartão de 

crédito, sua comadre, percebeu que a promovida teria debitado duas 

parcelas referente a contratação totalizando o valor de R$ 38,30 conforme 

ID 12170828. Dessa forma, o promovente foi a loja da promovida e 

explicou a situação para estorno do valor, mas a promovida não o fez, 

mesmo com as reclamações o problema não teria sido resolvido. Ao final, 

postulou a restituição do indébito em dobro e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 13309068. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13315061 e 

impugnação à contestação foi apresentada na ID 13405209. 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 falha no 

fornecimento dos serviços contratados 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. Falha na prestação de serviço. Ato 

ilícito. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço 

têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se 

extrai da redação do artigo 22 do CDC: Art. 22. Os órgãos públicos, por si 

ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Desta forma, quando o prestador executa o serviço contratado de forma 

ineficiente, descumpri com o objeto pactuado e comete conduta ilícita. 

Neste sentido: AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO 

TERMINATIVA MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO - 

DIREITO DO CONSUMIDOR - TELEFONIA MÓVEL- TIM CELULAR S/A. 

AUSÊNCIA DE SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. 1 - A essencialidade do serviço de 

telefonia móvel, nos termos do caput e do parágrafo único, do art. 22 do 

CDC, deve ser prestado adequadamente, eficientemente, de maneira 

segura e contínua. Se descumprir essas determinações, a concessionária 

de serviço público será compelida a cumpri-las e reparar os danos 

causados, conforme firme entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. 2 - 

O dano moral ocorreu em virtude de não poder contar com o uso dos 

serviços de telefonia móvel entre os dias 30/12/2014 e 02/01/2015 por 

falha da operadora ré, justamente no período de réveillon.3 - O valor 

fixado a título de indenização por dano moral (R$ 1.500,00) alcança os 

vieses compensatório e desestimulatório, bem como respeita os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento 

sem causa.4 - Os juros moratórios incidem a partir da data de citação nos 

casos de responsabilidade contratual.5 - Negar provimento. (TJ-PE - AGV: 

3899296 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data 

de Publicação: 16/09/2015) Quanto ao contrato de prestação de serviço 

de fornecimento de TV a cabo, celebrado entre as partes (ID 12170592), 

observa-se que o serviço foi contratado na forma pré-paga, sendo 

necessária a aquisição do aparelho com a promovida no valor de R$ 

231,00 a princípio. Em exame ao caso concreto, nota-se que não há 

nenhuma prova de que o serviço pactuado foi eficientemente prestado, 

verifica-se que foi juntado nos autos apenas telas de sistemas (ID 

13309068, fl. 4/6), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Vale lembrar que, 

no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos 

serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de 

prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência 

de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório, concluindo-se pela falha na prestação de serviço, visto que 
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mesmo após o pagamento prévio através da lotérica para aquisição e 

instalação do equipamento, ocorreu cobrança indevida no cartão de 

crédito de duas parcelas, bem como a demora na liberação do sinal após a 

compra de créditos (ID 12170618). 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 cobrança indevida e a espera por 

tempo excessivo para usufruir do sinal mesmo com créditos para o 

serviço já inserido (ID 12170618), é suficiente para presumir a existência 

de dano moral, em decorrência da obstrução do acesso ao lazer, na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o 

condão de proporcior sentimentos indesejados como humilhação, angustia 

e tristeza. Ademais, destaca-se que a obstrução do acesso ao lazer e 

cobrança indevida ocasionaram a perda de tempo para poder usufruir da 

TV por assinatura, situação em que dimensiona o transtorno suportado 

pelo consumidor. A propósito: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARAÇÃO 

DE DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - PACOTE TURÍSTICO 

AUSÊNCIA DE RESERVA - HOSPEDAGEM DIVERSA DA CONTRATADA 

DANO MORAL CONFIGURADO VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO - 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJSP 2014.0000164945 – Relator: Luiz Eurico 

– Data do Julgamento: 24/03/2014) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou indevidamente, 

conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante 

consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo 

único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido 

com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Além da restituição, nota-se que o 

recebimento indevido foi ocasionado em decorrência do débito indevido no 

cartão de crédito das duas parcelas de R$ 19,15 pela parte promovida, 

sendo presumida a sua má-fé e, consequentemente, a repetição de 

indébito deve ocorrer de forma dobrada. 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) determinar a parte promovida a abster da cobrança no cartão de 

crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa fixa de R$ 500,00; 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 da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); c) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 76,60 (setenta e seis reais e sessenta 

centavos) a título de repetição de indébito em dobro, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(17/01/2018, ID 12170828), cf. Súmula 43 do STJ), e 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 decisão 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, 

arquive-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001174-24.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ARNALDO HENRIQUE 

DA SILVA REQUERIDO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES Vistos 

etc. JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES. Em síntese, alegou 

que possui vínculo contratual com a promovida, assim desconhece o 

débito com a promovida que ensejasse a negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao final, postulou a indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 13418749 e arguiu preliminar de conexão. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13356362 e impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 13442658. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Conexão. Com 

fulcro no artigo 55 do CPC, quando duas ou mais ações tiverem em comum 

o pedido ou a causa de pedir, consideram-se conexas e, 

consequentemente, devem tramitar de forma conjunta para que não haja 

risco de prolação de decisões conflitantes. Nestes casos, o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, conforme dispõe o 

artigo 59, também do Código de Processo Civil. Partindo dessas premissas 

e em análise do caso concreto, verifica-se que não há conexão entre esta 

d e m a n d a  e  a s  a ç õ e s  1 0 0 1 1 7 3 - 3 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0 , 

1001177-76.2017.8.11.0010 e 1001176-91.2017.8.11.0010 distribuídas por 

sorteio para este Juizado Especial Cível, pois embora as partes sejam as 

mesmas, a causa de pedir e o objeto não se confundem, eis que os 

contratos discutidos são distintos. Nesse sentido é o entendimento da 

Turma Recursal deste Estado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇAS 

INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO. 

INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. 1. Embora haja identidade das partes nas duas ações 

indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem 

bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice para que sejam 

julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente. 2. Conflito negativo de 

competência que se dá procedência para reconhecer a competência do 
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Juízo Suscitado - Oitavo Juizado Especial Cível - para processar e julgar o 

feito. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de Competência 

0022124-98.2017.811.0001. Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa. 

Data do Julgamento: 25/4/2017) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DEMANDAS QUE QUESTIONAM CONTRATOS 

DISTINTOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Competência declinada 

pelo juízo do Sexto Juizado que entendeu haver conexão com a ação em 

trâmite no Segundo Juizado. 2. Conflito de competência suscitado pelo 

juízo do Segundo Juizado que argumentou a inexistência de conexão, uma 

vez que as negativações têm origem em contratos distintos. 3. 

Caracteriza-se a conexão quando há entre duas ou mais ações identidade 

do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para 

julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões inconciliáveis. 4. 

Versando as ações sobre a legitimidade de débitos oriundos de contratos 

diferentes, ainda que relativos às mesmas partes, não se configura a 

conexão. 5. Conflito de competência admitido e julgado procedente. (Turma 

Recursal  de Mato Grosso.  Conf l i to  de Competência 

0058888-25.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Data do Julgamento: 

7/6/2016) CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - AÇÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVERSIDADE DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A 

DEMANDA - CONFLITO ACOLHIDO. Verificando que as reclamatórias 

cíveis distribuídas em duas unidades judiciárias distintas possuem 

diversidade de relação jurídica entre as partes litigantes, resta afastada a 

conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de 

competência suscitado pelo Juízo do Quinto Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de 

Competência 0068676-29.2014.811.0001. Relator: Sebastião de Arruda 

Almeida. Data do Julgamento: 28/8/2015) Diante disso, rejeito a arguição 

de conexão. 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$ 126,14, 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 nos autos pela promovida nenhum documento comprobatório de 

relação contratual e constituição de débito pela parte promovente. 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 11158974), 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 o restritivo de crédito 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. 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 destacar que a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano 

(Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 11158974, não obstante 

existir outras negativações, estas estão sub judice, assim não tem o 

condão da presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. 

Por essas razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do 

STJ, havendo dano moral 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. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos sub judice (ID 11158974), não afastam o 

dano moral, é inegável que influenciam na fixação do quantum 

indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma 

única negativação. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: 01) indeferir a preliminar arguida; 02) 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$ 126,14 (cento e vinte 

e seis reais e quatorze centavos); b) condenar a parte promovida pagar à 

parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte promovida 

no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais). 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 Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001177-76.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ARNALDO HENRIQUE 

DA SILVA REQUERIDO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES Vistos 

etc. JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES. Em síntese, alegou 

que possui vínculo contratual com a promovida, assim desconhece o 

débito com a promovida que ensejasse a negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao final, postulou a indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 13418764 e arguiu preliminar de conexão. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13385698 e impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 13443291. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Conexão. Com 

fulcro no artigo 55 do CPC, quando duas ou mais ações tiverem em comum 

o pedido ou a causa de pedir, consideram-se conexas e, 

consequentemente, devem tramitar de forma conjunta para que não haja 

risco de prolação de decisões conflitantes. Nestes casos, o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, conforme dispõe o 

artigo 59, também do Código de Processo Civil. Partindo dessas premissas 

e em análise do caso concreto, verifica-se que não há conexão entre esta 

d e m a n d a  e  a s  a ç õ e s  1 0 0 1 1 7 4 - 2 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0 , 

1001173-39.2017.8.11.0010 e 1001176-91.2017.8.11.0010 distribuídas por 

sorteio para este Juizado Especial Cível, pois embora as partes sejam as 

mesmas, a causa de pedir e o objeto não se confundem, eis que os 

contratos discutidos são distintos. Nesse sentido é o entendimento da 

Turma Recursal deste Estado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇAS 

INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO. 

INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. 1. Embora haja identidade das partes nas duas ações 

indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem 

bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice para que sejam 

julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente. 2. Conflito negativo de 

competência que se dá procedência para reconhecer a competência do 

Juízo Suscitado - Oitavo Juizado Especial Cível - para processar e julgar o 

feito. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de Competência 

0022124-98.2017.811.0001. Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa. 

Data do Julgamento: 25/4/2017) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DEMANDAS QUE QUESTIONAM CONTRATOS 

DISTINTOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Competência declinada 

pelo juízo do Sexto Juizado que entendeu haver conexão com a ação em 

trâmite no Segundo Juizado. 2. Conflito de competência suscitado pelo 

juízo do Segundo Juizado que argumentou a inexistência de conexão, uma 

vez que as negativações têm origem em contratos distintos. 3. 

Caracteriza-se a conexão quando há entre duas ou mais ações identidade 

do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para 

julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões inconciliáveis. 4. 

Versando as ações sobre a legitimidade de débitos oriundos de contratos 

diferentes, ainda que relativos às mesmas partes, não se configura a 

conexão. 5. Conflito de competência admitido e julgado procedente. (Turma 

Recursal  de Mato Grosso.  Conf l i to  de Competência 

0058888-25.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Data do Julgamento: 

7/6/2016) CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - AÇÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVERSIDADE DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A 

DEMANDA - CONFLITO ACOLHIDO. Verificando que as reclamatórias 

cíveis distribuídas em duas unidades judiciárias distintas possuem 

diversidade de relação jurídica entre as partes litigantes, resta afastada a 

conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de 

competência suscitado pelo Juízo do Quinto Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de 

Competência 0068676-29.2014.811.0001. Relator: Sebastião de Arruda 

Almeida. Data do Julgamento: 28/8/2015) Diante disso, rejeito a arguição 

de conexão. 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$ 103,74, 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 nos autos pela promovida nenhum documento comprobatório de 

relação contratual e constituição de débito pela parte promovente. 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 11159550), 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 o restritivo de crédito 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. 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 destacar que a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano 

(Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 11159550, não obstante 

existir outras negativações, estas estão sub judice, assim não tem o 

condão da presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. 

Por essas razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do 

STJ, havendo dano moral 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 
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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. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos sub judice (ID 11159550), não afastam o 

dano moral, é inegável que influenciam na fixação do quantum 

indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma 

única negativação. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: 01) indeferir a preliminar arguida; 02) 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$ 103,74 (cento e três 

reais e setenta e quatro centavos); b) condenar a parte promovida pagar 

à parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte promovida 

no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais). 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 Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001176-91.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001176-91.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ARNALDO HENRIQUE 

DA SILVA REQUERIDO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES Vistos 

etc. JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES. Em síntese, alegou 

que possui vínculo contratual com a promovida, assim desconhece o 

débito com a promovida que ensejasse a negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao final, postulou a indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 13418754 e arguiu preliminar de conexão. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13384989 e impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 13442929. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Conexão. Com 

fulcro no artigo 55 do CPC, quando duas ou mais ações tiverem em comum 

o pedido ou a causa de pedir, consideram-se conexas e, 

consequentemente, devem tramitar de forma conjunta para que não haja 

risco de prolação de decisões conflitantes. Nestes casos, o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, conforme dispõe o 

artigo 59, também do Código de Processo Civil. Partindo dessas premissas 

e em análise do caso concreto, verifica-se que não há conexão entre esta 

d e m a n d a  e  a s  a ç õ e s  1 0 0 1 1 7 4 - 2 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0 , 

1001173-39.2017.8.11.0010 e 1001177-76.2017.8.11.0010 distribuídas por 

sorteio para este Juizado Especial Cível, pois embora as partes sejam as 

mesmas, a causa de pedir e o objeto não se confundem, eis que os 

contratos discutidos são distintos. Nesse sentido é o entendimento da 

Turma Recursal deste Estado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇAS 

INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO. 

INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. 1. Embora haja identidade das partes nas duas ações 

indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem 

bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice para que sejam 

julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente. 2. Conflito negativo de 

competência que se dá procedência para reconhecer a competência do 

Juízo Suscitado - Oitavo Juizado Especial Cível - para processar e julgar o 

feito. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de Competência 

0022124-98.2017.811.0001. Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa. 

Data do Julgamento: 25/4/2017) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DEMANDAS QUE QUESTIONAM CONTRATOS 

DISTINTOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Competência declinada 

pelo juízo do Sexto Juizado que entendeu haver conexão com a ação em 

trâmite no Segundo Juizado. 2. Conflito de competência suscitado pelo 

juízo do Segundo Juizado que argumentou a inexistência de conexão, uma 

vez que as negativações têm origem em contratos distintos. 3. 

Caracteriza-se a conexão quando há entre duas ou mais ações identidade 

do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para 

julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões inconciliáveis. 4. 

Versando as ações sobre a legitimidade de débitos oriundos de contratos 

diferentes, ainda que relativos às mesmas partes, não se configura a 

conexão. 5. Conflito de competência admitido e julgado procedente. (Turma 

Recursal  de Mato Grosso.  Conf l i to  de Competência 

0058888-25.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Data do Julgamento: 

7/6/2016) CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - AÇÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVERSIDADE DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A 

DEMANDA - CONFLITO ACOLHIDO. Verificando que as reclamatórias 

cíveis distribuídas em duas unidades judiciárias distintas possuem 

diversidade de relação jurídica entre as partes litigantes, resta afastada a 

conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de 

competência suscitado pelo Juízo do Quinto Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de 

Competência 0068676-29.2014.811.0001. Relator: Sebastião de Arruda 

Almeida. Data do Julgamento: 28/8/2015) Diante disso, rejeito a arguição 

de conexão. 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$ 145,07, 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 nos autos pela promovida nenhum documento comprobatório de 
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relação contratual e constituição de débito pela parte promovente. 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 11159280), 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 o restritivo de crédito 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. 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 destacar que a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano 

(Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 11159280, não obstante 

existir outras negativações, estas estão sub judice, assim não tem o 

condão da presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. 

Por essas razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do 

STJ, havendo dano moral 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. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos sub judice (ID 11159280), não afastam o 

dano moral, é inegável que influenciam na fixação do quantum 

indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma 

única negativação. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: 01) indeferir a preliminar arguida; 02) 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$ 145,07 (cento e 

quarenta e cinco reais e sete centavos); b) condenar a parte promovida 

pagar à parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte 

promovida no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado 

(artigo 1.012, inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais). 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 Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-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: 1000309-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME CASSIMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000309-64.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAIME CASSIMIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos etc. JAIME 

CASSIMIRO DE SOUZA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Em síntese, alegou que realizou com a 

promovida apenas contratação de empréstimo consignado, mas não teria 

realizado contrato de cartão de crédito que justificassem os descontos em 

seu benefício, procurou a promovida para compreender o motivo dos 

descontos e informou se tratar de cartão de crédito que constituiu em 

Reserva de Margem Consignável (RMC), mesmo com a reclamação por 

desconhecer a contratação, a promovida não teria resolvido o problema. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de negócio jurídico, 

inexistência de débito, restituição de indébito em dobro e indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 13149463. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

13293899 e impugnação à contestação apresentada na ID 13297393. 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 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. Cláusulas contratuais obscuras 

que restringem direito. Ato ilícito. Os negócios jurídicos celebrados 

mediante declaração de vontade contaminada pelo erro substancial, ou 

seja, quando um dos contratantes obtiver percepção equivocada de 

circunstâncias relevantes do contrato, estes são anuláveis (art. 138 do 

Código Civil). A propósito: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA 

DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. 

ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O erro é vício do consentimento no 

qual há uma falsa percepção da realidade pelo agente, seja no tocante à 

pessoa, ao objeto ou ao próprio negócio jurídico, sendo que para render 

ensejo à desconstituição de um ato haverá de ser substancial e real. 2. É 

essencial o erro que, dada sua magnitude, tem o condão de impedir a 
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celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um dos 

contratantes, desde que relacionado à natureza do negócio, ao objeto 

principal da declaração de vontade, a qualidades essenciais do objeto ou 

pessoa. (...) (STJ REsp 1163118/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, REPDJe 05/08/2014, DJe 

13/06/2014) Para evitar a anulação de negócios jurídicos consumeristas 

por meio do erro, os contratos, mormente aqueles celebrados por adesão, 

devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de 

direito serem expressas e com destaque, permitindo a imediata e fácil 

compreensão pelo consumidor. Esta é a exegese extraída do artigo 54, §§ 

3º e 4º, do CDC: Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas 

tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 

unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 

consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

(...) § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos 

claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não 

será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo 

consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do 

consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata 

e fácil compreensão. Na hipótese de obscuridade, nos termos do artigo 47 

do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor. Em situação análoga, a turma recursal já se 

manifestou neste sentido: RECURSO INOMINADO – SEGURO – (...) 

CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS – NECESSIDADE DE PREVISÃO 

EXPRESSA E COM DESTAQUE – ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO (...) 2. Considerando que a defesa do 

reclamado traz fatos impeditivos do direito do reclamante (doença 

diagnosticada durante o período de carência), cabe a ele próprio o 

encargo probatório do aludido fato. A cláusula de carência prevista em 

contrato de adesão de seguro de vida deve ser redigida de forma clara, 

porquanto as cláusulas restritivas de direito devem ser expressas e em 

destaque, permitindo à imediata e fácil compreensão pelo consumidor 

(artigo 54, §§ 3º e 4º do CDC). (...) (TJMT TRU 120100522562/2013, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 19/04/2013, Data da publicação no DJE 19/04/2013) Em análise 

do contrato assinado pela parte promovente juntado nos autos pela parte 

promovida (ID 13149464), nota-se que a cláusula E – CONDIÇÕES, item 12 

estabelece de forma clara o exato percentual dos juros (1,0% a.m), multa 

de mora de 2,0% sobre o total apurado, bem como aponta o valor de 

liberação de recurso financeiro de R$ 1.031,00 (cláusula D – 

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO). Utilizando-se das técnicas de 

hermenêutica na interpretação da referida cláusula, nota-se que não 

houve vício na declaração da vontade da parte promovente, pois é 

possível a imediata e fácil percepção dos referidos encargos contratuais, 

os quais não demonstram ser abusivos com base na prática de mercado, 

excluindo a hipótese de manifestação de vontade contaminada com erro 

substancial. Desta forma, não havendo vício de consentimento, não há 

conduta ilícita. Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou 

indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo 

aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim 

sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil 

e 42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o 

credor tenha agido com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de 

pagamento a maior. Vale lembrar que, incumbe à parte promovente a 

prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte promovida, quanto à 

existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da 

parte adversa (art. 373 do CPC). No presente caso, nota-se que a parte 

promovente não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, pois não comprovou que houve 

pagamento além do devido. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar 

improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; b) Acolho o pedido de 

RETIFICAÇÃO do polo passivo promovido pela parte demandada, devendo 

a presente passar a constar BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A. Ao senhor gestor as providencias que se fizerem necessárias. 

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 Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-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: 1000272-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS LARA DE JESUS (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:

ANGELLO RIBEIRO ANGELO OAB - BA39592 (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000272-37.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS LARA DE 

JESUS REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos 

etc. ROBERTO CARLOS LARA DE JESUS ajuizou ação indenizatória em 

desfavor do NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. Em síntese, 

alegou que já foi cliente da parte promovida e 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 dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID 13185413. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13222883. A impugnação à contestação 

apresentada na ID 13405613. 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 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. 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$ 49,00, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

Termo de adesão ao contrato e contrato de confissão de dívida com efeito 
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de novação juntados na ID 13185448 e ID 13185502, supostamente 

assinados pela parte promovente. Destaca-se também que, embora não 

tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade 

da assinatura da parte promovente, no caso em exame, considero-a como 

autentica a referida rubrica diante da ausência de expressa e específica 

impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar improcedente os pedidos 

da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. 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 Clementino Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS (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: 

1000264-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos etc. JOSE 

TEIXEIRA DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor do NOVO 

MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. Em síntese, alegou que foi cliente da 

promovida e não reconhece o débito 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 13110678. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13174685. A 

impugnação à contestação apresentada na ID 13872622. 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 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. 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$ 49,90, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente quanto aos 

contratos juntados na ID 13110702 e ID 13110706, nota-se que a parte 

promovida apresentou contratos de adesão, supostamente assinado pela 

parte promovente. Destaca-se também que, embora não tenha sido 

produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da 

assinatura da parte promovente, no caso em exame, considera-se como 

autentica a referida rubrica diante da ausência de expressa e específica 

impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar improcedente os pedidos 

da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. 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 Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001301-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURICIO BARBOSA BONVINI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR CESAR DE SANTANA E BONVINI (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001301-25.2018.8.11.0010. AUTOR: LUIZ MAURICIO BARBOSA BONVINI 

RÉU: IGOR CESAR DE SANTANA E BONVINI, ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Cuida-se de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência visando garantir efetividade do serviço 

de saúde pública. Decido. A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais que deve ser observado pelo Magistrado, ainda que não 

alegado pelas partes. Nesse sentido, ressalte-se que nos termos do art. 

2º, § 4º da Lei n.º 12.153/2009, compete aos Juizados da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta 

salários mínimos). Por sua vez, a Resolução n° 004/2014/TP do e. TJMT 

publicada em 28.03.2014 prevê em seu art. 1°, II que “as causas 

referentes à Lei Federal n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento". 

Consigne-se ainda, que desde o exaurimento do prazo previsto no art. 23 

da Lei 12.153/2009 e edição da Resolução 04/2004/TP/TJMT, a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ou seu substituto 

para as causas previstas na Lei passou a ser absoluta, de fato. No 

presente caso, entretanto, apesar de figurar ente federativo no pólo 

passivo e o valor inicialmente apontado à causa não exceder aquele de 

alçada previsto na norma, verifica-se, em verdade, ser incompetente o 

Juizado Especial da Fazenda Pública. É que em uma análise mais detida 

dos autos, verifica-se que a causa teve seu valor apontado por mera 

estimativa e que eventual decisão não terá liquidez. De fato, impossível 

valorar neste momento os pedidos em demanda e, por consequência, a 

própria causa, justamente pelo fato de que a extensão do direito 

perseguido só virá a ser definida pela própria obrigação de fazer a ser ou 

não imposta ao final, dependendo ainda, o que não se pode ignorar, dos 

efeitos do respectivo tratamento sobre a saúde do paciente. Possível 

presumir, todavia, que o real valor do direito em discussão deverá 

ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos. A presente ação visa 

garantir internação à pessoa portadora de Transtorno Mental e 

Comportamental devido ao uso de drogas, álcool e outras substâncias 

psicoativas –“CID 10 = F19 / F 10.0”. Ainda, segundo prova dos autos 

(laudo técnico de profissional médica datado de 23/05/2018), o requerido é 

dependente químico de longa data com histórico de várias recaídas e 
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internações, sem possibilidade de tratamento ambulatorial, do que se 

conclui que seu tratamento pode ser por prazo indeterminado. Logo, a 

demanda não se coaduna com o rito do Juizado Especial, regido pela 

celeridade, informalidade e simplicidade. Tal entendimento, vale dizer, está 

em acordo com aquele anunciado pelo e. TJMT, como se vê: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE 

DEPENDENTE QUÍMICO. VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS E QUARTA VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE BARRA 

DO GARÇAS. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE 

NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO QUE SE RESOLVE PELA 

FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. QUESTÕES 

RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CARÁTER ILÍQUIDO DAS DECISÕES. 

COMPETÊNCIA DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS. CONFLITO PROCEDENTE. Evidenciado que a demanda envolve 

questões relacionadas à saúde pública em que o valor atribuído à causa é 

meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido, é incompetente o 

Juizado Especial da Fazenda Pública ou quem lho substitua, pelo valor da 

causa, que pode vir a ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, em 

razão da continuidade da obrigação. (CC 54178/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 

09/02/2018). Outros julgamentos paradigmas deste Tribunal: AgR 

163724/2015, CC 66663/2016, CC 166632/2014, CC 88402/2014, CC 

123823/2014 e CC 114037/2014. Destarte, infere-se que é competente 

para processar e julgar o presente feito a Justiça Comum, devendo ser 

remetido o feito nos termos do art. 64, § 1º e 3º, do CPC, com suporte nos 

princípios da celeridade, economia processual e aproveitamento de atos 

processuais. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem por 

consequência imediata a remessa dos autos aquele competente para 

apreciação do feito, até porque o legislador, sopesando os interesses em 

questão, reconheceu a prevalência dos princípios da celeridade e da 

economia processual, reputando descabido ajuizamento de uma nova 

ação, com novos encargos a parte e ao erário público, circunstância que 

ainda obsta o acesso à Justiça. Ante o exposto, ante a incompetência 

absoluta deste juízo, DECLINO a competência jurisdicional para processar 

e julgar a ação em favor da Justiça Comum Estadual desta Comarca de 

Jaciara (MT), determinando em consequência a redistribuição do feito. 

Intime-se. Remeta-se com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 40/2018

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Sueli Aparecida Mileski, matrícula 9309, 

Técnica Judiciária PTJ, designada Gestor a Judiciári a Substitut a da 

Secretaria da 2ª Vara desta Comarca , estará afastada de suas funções 

por motivo licença compensatória, no dia 29/06/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora LUCIANE MARIA VOLLMER, matrícula n. 34678, 

Analista Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciári a, no 

dia 29/6/2018, em substituição a titular que estará ausente;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 29 de junho de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000330-16.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1000330-16.2018.8.11.0018 null REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos, etc. A parte autora, manejou pedido de 

reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 

Contudo, é certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. Para se insurgir 

contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o recurso (afastada, 

aqui, discussões acerca das ações mandamentais constitucionais contra 

decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não 

interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora manifestação dos 

Tribunais Superiores. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios 

forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. 

Assim, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido 

reconsideração, mantendo a decisão retro, tal como fora proferida. 

Intime-se a requerente para efetuar o pagamento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, com 

supedâneo no artigo 485, I, do CPC/2015. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JUARA, 21 de junho de 2018 FABRICIO SAVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34605 Nr: 2189-02.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Matias Ceará, Janete Lima Ceará, Vilma Lima 

Ceará, Dirce Lima Ceará, Luzia Lima Ceará, Elias Lima Ceará, Ezequiel 

Matias Ceará, Adriane Ceará Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Redram Construtora de Obras Ltda, Espolio de 

Arthur Olimpio dos Santos Sobrinho-rep. Luana Maira Soares de Melo 

Santos., Aldo José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Marques Chagas - 

OAB:13699, Élcio Lima do Prado - OAB:4.757/MT, Fabio Alves 

Donizeti - OAB:12.674, Ivone Campos Freire - OAB:9912/MT, Jorge 

Augusto Buzetti Silvestre - OAB:276791, Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 Certifico decorreu o prazo sem apresentação de cointestação pela 

requerida, Luana Melo, eis que devidamente citada (mandado de citação e 

certidão de fls.450/451), nada requereu. Impulsiono, ainda, ao patrono da 

parte autora, Dr. Aristides José Botelho de Oliveira, à comprovar a 

distribuição da Carta Precatória de fls. 452, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38762 Nr: 2787-19.2010.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Pedro da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:SIP- 6417107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 De acordo com as determinações, foi expedido Requisição de pagamento 

de pequeno valor, conforme se verifica às fls. 80. Contudo, ao assinar 

eletronicamente a requisição, ao Magistrado apareceu a seguinte 

mensagem: beneficiário está com a situação cadastral irregular na Receita 

Federal. Ante o exposto, impulsiono o presente feito ao autor, para ciência 

e providencias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56626 Nr: 2827-30.2012.811.0018

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do patrono do autor, Dr. Pedro Roberto Romão, 

informando a disponibilidade dos autos, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56428 Nr: 2669-72.2012.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso José Kistner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do resultado do agravo de instrumento de fls. 

166/167, impulsiono o presente feito ao autor, para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65946 Nr: 3005-08.2014.811.0018

 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: Regina Celia Lourenço Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demerval Rodrigues Santana, Ana Gonçalves 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patricia Quessada Milan - OAB:, Thiago de Abreu 

Ferreira - OAB:5928

 Intimar o patrono da parte autora acerca da juntada de correspondencia 

devolvida de folha 321, para que requeira o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55445 Nr: 1653-83.2012.811.0018

 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): Osmar Aparecido Guideli, Maria Ivone Guideli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Flávio Marins - 

OAB:20055/PR

 Conforme decisão de folha 851/852, intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art.523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87554 Nr: 483-03.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Oliveira de Souza, Solange Oliveira da Silva 

Américo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathalia Rita Silva dos Santos, N. Rita Silva dos 

Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos etc.

Indefiro o pedido retro, tendo em vista que a advogada do autor não foi 

nomeada por este juízo para atuar no feito, bem como não comprovou a 

impossibilidade de intimar suas testemunhas e 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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43230 Nr: 341-72.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejaime Jesus de Oliveira, Francinês de 

Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Por Título Extrajudicial interposta por 

Banco Amazônia S/A, em face de Dejaime Jesus de Oliveira e Francinês 

de Andrade Oliveira, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em fls. 249, a parte exequente informou que as partes entabularam acordo 

extrajudicial, sendo que a dívida foi reconhecida pelos executados e 

efetuado o pagamento integral do débito.

É o breve relatório. Decido.

Considerando o pagamento do débito, 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, c/c art. 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, determino a expedição de ofício para o Cartório de Imóveis, a 

fim de que o mesmo proceda com a devida baixa da penhora do imóvel 

sob a matrícula nº 2551. Ficha 01, livro 02, RGI de Juara/MT.

Por fim, determino o CANCELAMENTO do Leilão designado conforme edital 

de fls. 244/245.

Eventuais custas e despesas com diligências e emolumentos serão 

custeadas pelos executados.

Comunique-se o Cartório Distribuidor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104522 Nr: 295-73.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raízen Combustíveis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins & Bezerra Ltda, Fernando Martins 

Bezerra, Andrea Maria Rodrigues de Almeida Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolpho Vannucci - 

OAB:217402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS 

S/A em desfavor de MARTINS E BEZERRA LTDA. E OUTROS, todos 

devidamente qualificado nos autos.

À ref. 18 a parte autora apresentou pedido de desistência da ação.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos observo que a parte adversa não se manifestou nos 

autos, razão pela qual se faz desnecessário o seu consentimento acerca 

do pedido de ref. 18, nos termos do art. 485, §4º, do CPC/2015 .

Diante disso, HOMOLOGO pedido de desistência do requerente e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do CPC/2015.

Condeno o autor ao pagamento de eventuais custas remanescentes, eis 
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que conforme dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil, “proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Comunique-se o Cartório Distribuidor.

P.R. Intime-se por DJE.

Com o transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94222 Nr: 3827-89.2017.811.0018

 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: Piovezan Implementos Agricolas Ltda - EPP, Esly 

Sebastião Piovezan Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiana Vieira da Silva, Banco Bradesco 

S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

formulado por PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLA LTDA em face de 

MAXIMIANA VIEIRA DA SILVA E OUTRO, devidamente qualificados nos 

autos.

Pois bem, depreende-se da decisão de fl. 35 que fora oportunizada a 

parte requerente emendar a inicial, a fim de que fossem juntados 

documentos que comprovassem a hipossuficiência da embargante ou que 

a mesma efetuasse o pagamento das custas e taxas judiciária.

Ocorre que, apesar de devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte nos autos, consoante certidão de fls. 38.

Nesse sentido, dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil que: “ o juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Diante disso, considerando que a requerente não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

 P.R.

Intime-se o requerente por DJE.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 109296 Nr: 2683-46.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manu Modas Comercio LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, ante o não 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo 

Civil c/c art. 151 do Código Tributário Nacional.Cite-se o requerido para 

contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 183, CPC/15).Após, 

intime-se a parte autora para impugná-la.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61426 Nr: 4035-15.2013.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deisiane Crivilin Chagas

 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: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não 

padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, 

contradição e omissão). (...) (ED 148416/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 

02/03/2017)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO 

NO ACÓRDÃO INVECTIVADO – IMPROCEDÊNCIA – PROPÓSITO DE 

REEXAME DA CONTROVÉRSIA – IMPROPRIEDADE DOS ACLARATÓRIOS 

PARA ESTE FIM – SUPOSTA OMISSÃO DO ARESTO – VÍCIO VERIFICADO 

– IMPROPRIEDADE DO USO DO CONTROLE ABSTRATO DE 

CONSTITUCIONALIDADE QUANDO O PARÂMETRO VEM DE SER LEI 

FEDERAL – CRISE DE LEGALIDADE – COLIMADO O 

PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – TESE ANALISADA – EMBARGOS 

REJEITADOS.1. Não há falar em vício a ser sanado pela via dos 

aclaratórios quando crível o telos do embargante em ver reexaminada a 

controvérsia, valendo-se de meio impróprio a este fim, haja vista que os 

embargos de declaração estão funcionalizados à correção de omissão, 

contradição, obscuridade ou ambiguidade, jamais à discussão da justiça 

da decisão. (...) (ED 161770/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, 

TRIBUNAL PLENO, Julgado em 13/10/2016, Publicado no DJE 

26/10/2016)Com estas considerações e fundamentos, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Intimem-se as partes da presente 

decisão.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79886 Nr: 1923-68.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucidio Valdecir Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bertini Comércio de Materiais Ltda- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido retro, tendo em vista que não compete ao Poder 

Judiciário diligenciar em prol da parte exequente, sob pena de infringir o 

principio da imparcialidade. Ademais, é certo que a alegação de que a 

parte “não tem conhecimento de outro endereço da Requerida” não é 

suficiente para justificar sua pretensão no sentido de que esse juízo utilize 

dos sistemas a ele disponibilizados em favor da exequente.

Assim, intime-a para apresentar o endereço do executado ou demonstrar 

que tentou encontra-lo no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que for 

de seu interesse, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se e venham-me 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35347 Nr: 2918-28.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ineide Pais Federicci

 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:

 Vistos, etc.

Considerando o Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, o 

valor depositado às fls. 182, bem como diante dos vários patronos com 

procuração outorgada nos autos, determino a intimação de todos para se 

manifestarem em relação à expedição do RPV e para que seja 
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apresentada a conta bancária que deverá ser expedido o competente 

alvará, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se a autarquia conforme dispõe o artigo 1º do referido provimento.

Com a resposta, desde já, determino a expedição de alvará judicial da 

quantia informada às fls. 182, devendo ser transferido à conta bancária 

informada pela requerente.

Uma vez expedido o alvará, INTIMEM-SE as partes pessoalmente desta 

decisão.

CUMPRA, servindo a presente como Mandado/Ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94955 Nr: 4122-29.2017.811.0018

 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: Orlando José da Silva, Ofélia Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Gheller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETLYN CAROLINE SCHMID - 

OAB:21200/O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFINO SUZANO - OAB:8237

 Vistos etc. Homologo a desistência da testemunha Ricardo Jussade 

Toledo. Demais disso, DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO. Por se 

tratar de processo eletrônico, intimem-se as partes para que, no prazo 

COMUM de 15 (quinze) dias, apresentem as suas alegações finais. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40381 Nr: 833-98.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSA Finance Arrendamento Mercantil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Andrade dos 

Santos - OAB:133340, Felipe Lima Pedreira de Cerqueira - 

OAB:OAB/RJ 168.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles de Souza Rodrigues 

- OAB:9874-B/MT, Victor Humberto da Silva Maizman - OAB:4501

 Vistos etc.

Ante o alegado pelo requerente em sua manifestação de fls. 316/320, nos 

termos do art. 10 do CPC, diga o requerido no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39419 Nr: 3439-36.2010.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Wiski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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.

Diante da certidão de fls. 139, deverá a exequente no prazo de 15 

(quinze) dias apresentar as informações e documentos constantes no art. 

443, §2º, 444 e eventual termo de renúncia, nos termos do §2º do mesmo 

artigo c/c artigos 445, 446 e 447, todos da CNGC/MT.

Com o aporte das informações e documentos exigidos, o que deverá ser 

certificado, expeça-se o respectivo ofício requisitório.

Quedando-se inerte a exequente, certifique-se e conclusos para extinção 

do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62586 Nr: 52-71.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOdSdM, EOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que apesar de devidamente intimada para se manifestar 

nos autos a advogada da exequente permaneceu inerte, nos termos do 

art. 485, §1º do CPC/2015, intime-se a exequente PESSOALMENTE para 

informar o endereço do executado ou requerer o que for de seu interesse 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Na hipótese de apresentação do endereço, determino desde já a citação 

do executado nos moldes da decisão que recebeu a inicial. Caso 

contrário, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65879 Nr: 2950-57.2014.811.0018

 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: Aparicio Cardoso da Roza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60439 Nr: 3025-33.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generci Obadia de Barros Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Aguardando providências da secretaria.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60439 Nr: 3025-33.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generci Obadia de Barros Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, eis que não 

reconheço a qualidade de de dependente da Sra. Generci Obadia de 

Barros, e consequentemente julgo extinto o feito com resolução de mérito 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% calculado sobre o valor da causa (art. 85, §2º, NCPC).Condeno 

ainda, o autor a pagar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, a título de litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do Novo 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87259 Nr: 365-27.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria de Araujo Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Miranda Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Karina Bartolomeu Alves - OAB:, Toni Fernandes 

Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc.

Ante a necessidade de readequação da pauta de audiência desta 1ª Vara, 

REDESIGNO a audiência outrora fixada, agendando-a para o dia 20 de 

agosto de 2018, às 16h30min.

Consigno que é dever dos advogados informar ou intimar suas 

testemunhas da redesignação da audiência, nos termos do art. 455 do 

CPC/2015.

Intimem-se por DJE, salvo em caso da existência de advogado nomeado 

ou Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93695 Nr: 3532-52.2017.811.0018

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Francisco do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Tramontina - 

OAB:4728, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154

 Pois bem, considerando que o reconvinte não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, 

ausente então a exordial de reconvenção do requisito necessário para a 

propositura da ação, JULGO EXTINTO a pretensão do reconvinte sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

na forma do artigo 85, §2º do CPC.Quanto à lide principal, intimem-se as 

partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir 

justi f icando sua necessidade, no prazo de 15 dias.Às 

providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70642 Nr: 1589-68.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilson Arevalo de Moura - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A, Facilita 

Correspondente Fiscal e Administrativo Ltda - ME - NIPOFLEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB:OAB/MG 102.818

 Vistos etc.

Homologo a desistência da ação em relação a requerida FACILITA 

CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINSTRATIVO LTDA – ME, não citada 

nesta demanda, devendo o feito prosseguir, contudo, em relação ao 

BANCO BONSUCESSO S/A.

Portanto, uma vez que já fora apresentada contestação e a sua 

respectiva impugnação, 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).

Proceda-se às alterações necessárias no sistema em relação ao pólo 

passivo da lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103175 Nr: 8363-46.2017.811.0018

 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: Lucimara Braz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilton Braz dos Santos

 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:

 Vistos etc.

Ante a necessidade de readequação da pauta de audiência desta 1ª Vara, 

REDESIGNO a audiência outrora fixada para o interrogatório do 

interditando, agendando-a para o dia 04 de setembro de 2018, às 

17h45min.

Intimem-se por DJE, salvo em caso da existência de advogado nomeado, 

Defensoria Pública ou Ministério Público. O interditando, por sua vez, 

deverá ser intimado pessoalmente, vez que não constituiu advogado nos 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83800 Nr: 4009-12.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroshi Edemar Winck Yamamoto, Paula 

Domingues Baviloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MS 19.645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se AÇÃO MONITÓRIA formulada por BANCO DO BRASIL S.A em 

face de HIROSHY EDEMAR WINCK YAMAMOTO e PAULA DOMINGUES 

BAVILONI, visando o recebimento de dívida que atualizada perfazia à 

época do ajuizamento o montante de R$ 124.524,31 (cento e vinte e quatro 

mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos).

Pois bem, considerando a regularidade da transação entabulada pelas 

partes, sem delongas, ressalvados má-fé, conluio, fraude ou simulação, 

HOMOLOGO o acordo supramencionado para que surta seus efeitos 
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jurídicos e legais.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas pelos executados, havendo inadimplência, proceda-se conforme 

determinado na CNGC/MT.

P.R.I. Após o trânsito em julgado e decorrido o período de 30 (trinta) dias, 

certifique-se eventual manifestação das partes e nada sendo requerido, 

remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70450 Nr: 1498-75.2015.811.0018

 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: Wexley Julio Fernandes-PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facilita Correspondente Fiscal e Administrativo 

Ltda - ME - NIPOFLEX, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, defiro a desistência da ação em relação à primeira 

requerida Facilita Correspondente Fiscal e Administrativo Ltda – ME – 

Nipoflex, sendo prescindivel sua manifestação, eis que sequer foi citada 

desta demanda.

Ainda, 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

 Cod. Proc.: 97771 Nr: 5538-32.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do pedido de ref. 38, informando que a requerente conseguiu 

a concessão do beneficio assistencial administrativamente e, por 

consequência, a perda do objeto da ação, revogo a liminar da nomeação 

para perícia (ref. 04) e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

 Sem custas e honorários.

Com o transito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83415 Nr: 3796-06.2016.811.0018

 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: Vantuir Francisco Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Defiro a substituição das testemunhas. Declaro encerrada a 

instrução. Abro prazo de 15 (quinze) dias para o requerido querendo 

apresentar memoriais escritos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56927 Nr: 3152-05.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romera - Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41766, GUSTAVO REZENDE MITNE - OAB:52997

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

566,59 (Quinhentos e secenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 431,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 153,19 (Cento e 

cinquenta e três reais e dezenove centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86741 Nr: 89-93.2017.811.0018

 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: Ivone Rosso de Paula, Pedro de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandy de Paula Alves - 

OAB:70284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVONE ROSSO DE PAULA, Cpf: 

90583159168, Rg: 1785378, Filiação: Ignes Carmelita Rosso e Estevão 

Luiz Rosso, data de nascimento: 15/11/1945, natural de Ribeirão Claro-PR, 

casado(a), do lar, Telefone (66) 3556-5081 e atualmente em local incerto e 

não sabido PEDRO DE PAULA, Cpf: 11733713972, Rg: 358.690, Filiação: 

José de Paula Fernandes e Elvira Giacominni de Paula, data de 

nascimento: 16/10/1935, brasileiro(a), natural de Ibaiti-PR, casado(a), 

pecuarista/produtor rural. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se interditado Pedro de Paula.

Resumo da Inicial: Interditando foi encaminhado a mais um neurologista, o 

qual constatou que o paciente está em estado demencial secundário da 

patologia denominada MAL DE ALZHEIMER, apresentando déficit cognitivo, 

com dependência para exercer suas atividades da vida diária.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição proposta 

por IVONE ROSSO DE PAULA em desfavor de PEDRO DE PAULA, em 

razão da sua incapacidade mental para exercer, por si, os atos da vida 

civil. A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 12/21, os quais 
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comprovam que a interditanda e o requerente são casados.Às fls. 30/31 

nomeou-se a Sra. IVONE ROSSO DE PAULA como curadora provisória do 

interditando. Em audiência realizada no dia 20 de fevereiro de 2017 o 

interditando foi interrogado (fls. 49/51). A Defensoria Pública, 

representando os interesses do interditando, apresentou contestação por 

negativa geral às fls. 66/68. Às fls. 90/93 aportou-se aos autos laudo 

pericial. Estudo psicossocial juntado às fls. 96/97. O Ministério Público 

manifestou-se à fl. 100, opinando pelo acolhimento do pedido inicial. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

de constituição e existência válida da relação jurídico-processual, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Trata-se de ação manejada por parte legítima, 

nos termos do art. 1768 do Código Civil e art. 747, do Novo Código de 

Processo Civil. Sustenta a requerente que o requerido, ora interditando , 

encontra-se incapacitado e inapto para a vida civil, não tendo condições 

clínicas de reger seus bens e sua vida pessoal. Nesse sentido, de fato a 

prova técnica de fl. 90/93 indica que o interditando é portador de Mal de 

Alzheimer, doença essa que se apresenta como um tipo de demência que 

provoca uma deterioração progressiva, lenta e irreversível do 

funcionamento do cérebro, bem como que sua incapacidade é absoluta, 

de modo que ele é incapaz de gerir sua pessoa e administrar seus bens e 

interesses. Ainda sobre o assunto, acrescento que a prova técnica veio 

apenas confirmar a impressão que se colheu na oportunidade do 

interrogatório do interditando. Saliento que com a entrada em vigor da Lei 

13.146/2015, que alcançou o presente feito já em adiantado estágio, será 

aplicada como efeito modulador no dispositivo, sem interferência das 

demais normas e atos processuais como a entrevista e estudo social, que 

serão adotados nos procedimentos agora ajuizados. Assim, conclui-se 

que o interditando é relativamente capaz de realizar atos do cotidiano. De 

ver-se que muito embora o laudo pericial tenha concluído pela 

incapacidade total do interditando, tem-se que em face do império da Lei 

13.126/2015, não se pode proclamar a sua incapacidade absoluta, pois o 

art. 114, ditou nova redação para o art. 3º, do CC, passando a admitir 

como absolutamente incapazes, apenas os menos de 16 anos de idade. 

Sobre o tema, pontificam Cristiano Chaves de Faria e outros, no “Estatuto 

da Pessoa com Deficiência Comentado”, edição de 2016, pag. 309: “A 

nova redação do art. 3º do Código Civil estabelece que a única hipótese 

de incapacidade absoluta é o menor de dezesseis ano de idade. Assim, 

não mais há qualquer motivo psíquico para a incapacidade absoluta”. A 

interdição configura-se como mecanismo de proteção do incapaz, 

objetivando atender suas necessidades, posto que a pessoa acometida 

pelas doenças como as do interditando, não possui condições de prover 

as suas necessidades por si só. Diante disso, impõe-se a nomeação da 

esposa do requerido como sua curadora. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido inicial, para DECRETAR A INTERDIÇÃO de PEDRO DE 

PAULA, já qualificado nos autos, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, III, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1.775, “caput”, do mesmo dispositivo 

legal, nomeando-lhe curadora a sua esposa, a Sra. IVONE ROSSO DE 

PAULA, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado ao interditando. Expeça-se mandado de inscrição no 

Registro Civil, na forma do artigo 775, §3°, do Novo Código de Processo 

Civil e 9º, III do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e pelo órgão 

oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do 

edital os nomes da interditanda e do curador e a causa da interdição. 

Condeno a autora ao pagamento das custas remanescentes. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedam-se às anotações de estilo e 

arquivem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 10 de abril de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93508 Nr: 3449-36.2017.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Nicolau Ferro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicolau Antonio Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ABERTURA DE INVENTÁRIO JUDICIAL proposta por DIEGO 

NICOLAU FERRO em razão do falecimento de seu avô, o Sr. NICOLAU 

ANTONIO FERRO.

Pois bem, analisando os autos observo que o valor atribuído à causa não 

guarda correspondência com o conteúdo econômico do pedido em 

discussão, considerando que na sua peça preliminar a parte autora o 

fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, após o recebimento da inicial 

juntou suas primeiras declarações informando que a de cujus deixou bens 

estimados no valor aproximado de R$ 3.992.000,00 (três milhões 

novecentos e noventa e dois mil reais) (fls. 41/60).

Assim, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/2015, que determina que o juiz 

corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa, READEQUO-O ao 

proveito econômico perseguido pelos herdeiros, qual seja: R$ 

3.992.000,00 (três milhões novecentos e noventa e dois mil reais).

Proceda-se às alterações necessárias no sistema informatizado deste 

Tribunal e intime-se o inventariante para que complemente as custas e 

despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84719 Nr: 4513-18.2016.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Sofia Muchalak Bogus, Elcio Sguario Muchalak, 

Elmari Sguario Muchalak, Eliane Squario Muchalak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Eunice 

Sofia Muchalak Bogus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA - 

OAB:72798, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB:20738, 

Luiz Fernando Casagrande Pereira - OAB:22076 Pr, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 10 do CPC, impulsiono os presentes autos ao DJE 

para proceder a intimação das partes para manisfarem acerca da petição 

acostada de ref. 69, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30614 Nr: 3185-34.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Alves Alecio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edesio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615, Margarida do Carmo Adorno - OAB:10.825-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Lucca 

Boligon - OAB:12099

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (Cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da 
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central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78394 Nr: 1280-13.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Costa Peças-ME, Rute Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Mendes de 

Oliveira Mil Homens - OAB:15548, MONIQUE FACCIN VILELA - 

OAB:17724/O, Thalles de Souza Rodrigues - OAB:9874-B/MT

 Intimar os patronos da parte executada acerca da Juntada de ref: 61, 

para que, no prazo legal e querendo, ofereça embargos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000484-34.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DOURADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACILITA CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

(RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1000484-34.2018.8.11.0018 null RÉU: FACILITA 

CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME, BANCO BMG 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c 

Restituição de Valores Pagos c/c Indenização de Danos Morais c/c Pedido 

de Liminar proposta por Cleiton Dourado da Silva em face de Facilita 

Correspondência Fiscal e Administrativo Ltda – ME – Nipoflex – Regional – 

Juara/MT e Banco BMG S/A, visando a suspensão da cobrança realizada 

pelas empresas requeridas nos proventos percebidos pelo autor, e 

indenização por danos morais no importe de 30 (trinta) salários mínimos. 

Nesse sentido, ressalto que embora o artigo 4.º da Lei nº 1.060/50 

estabeleça como requisito para a concessão do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita a afirmação de que a parte não dispõe de condições 

para arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tal regra não impede a análise da real situação da parte postulante. 

Saliento, outrossim, que 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). Isso porque, não pode a 

parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não 

evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício. 

Em situação similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- 

Relator Minsitro Barros Monteiro). Ademais, insta consignar que não cabe 

ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Nesse 

sentido, transcrevo os seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS 

DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Assim, tenho que não obstante o requerente 

tenha juntado os extratos de sua conta bancária, não há nos autos 

elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, pois além de ter 

constituído advogado particular, os documentos que instruem a inicial 

denotam que o mesmo não é pessoa desprovida de recursos financeiros, 

tal como tenta fazer crer. Diante disso, indefiro o pedido de justiça gratuita, 

devendo a parte autora promover o recolhimento das custas judiciais no 

prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer o seu parcelamento, nos termos da 

CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. JUARA, 25 de junho de 2018 FABRICIO 

SAVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72151 Nr: 2316-27.2015.811.0018

 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: Luiz Carlos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Medeiros, Rozeli Ventura Medeiros, 

Luimar Medeiros, Iris Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VENTURA 

MEDEIROS - OAB:22953

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.131/134, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105731 Nr: 1005-93.2018.811.0018

 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): Luciane Borba Azoia Bezerra, Isac Pintor, 

Antonio Batista da Mota, Cleirton Senhorin, Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves, Joaquim Tolovi Junior, Lourival de Souza Rocha, Meritawara 

Nibetad Baganha, Dilson Pedro Banowski, Flavia Cavichioli da Silva, C. 

Cândido de Souza - EPP, Claudinei Candido de Souza, Maiko Cleomir 

Brustolin, Elizeu do Nascimento Silva, Município de Juara-MT- na pessoa 

do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anacleto Giraldelli Bezerra - 

OAB:23216, ANNE CAROLINE SCHOMMER - OAB:21588/O, Ghyslen 

Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:MT/11987, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143, PRISCILA GONÇALVES DE 

ARRUDA - OAB:20310/O, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT, 

RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Nos termos da legislação vigente e determinação do MM. Juiz de Direito 

em Substituição Legal Dr. Fabricio Savio da Veiga Carlota, promovo o feito 

com intimação às Partes e seus Patronos quanto a juntada de decisão 

proferida pelo TJ, nos autos de Suspensão de Liminar e antecipação de 
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Tutela nº 1005663-03.2018.8.11.0000.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25382 Nr: 3447-18.2007.811.0018

 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: Madeireira Juara Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Brito Pinto, Alvaro Pinto Neto, José 

dos Santos Neto, Simone Ponzio dos Santos, Hildebrando José Pais dos 

Santos, Cesar Brito Pinto, Ilma Pais dos Santos, Braz Freitas Azambuja, 

Vita Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:7525/MT, WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT, José 

dos Santos Neto - OAB:3.677-A, Jose dos Santos Neto - OAB:63477

 Intimar Patrono das Partes requeridas, para que caso queiram, juntem 

contrarrazões ao recurso juntado pelo autor, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69418 Nr: 1005-98.2015.811.0018

 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: Marlene Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG, Felipe Gazola Vieira Marques 

- OAB:76696/MG

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

807,40 (Oitocentos e sete reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 394,00 (Trezentos e 

noventa e quatro reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-34.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGELEIA SCHMOELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Considerando que a parte promovida não foi localizada, cancelo a 

audiência designada e promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte 

autora, para se manifestar, no prazo de 05 dias acerca do endereço 

atualizado do(a) promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-75.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000048-75.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: VALTER DIAS DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais, em que o promovente aduz ser titular da linha telefônica de 

SMP (serviço móvel pessoal) – (66) 99684-7222 que adquiriu há vários 

anos. Contudo, este alega que tentou solicitar mudança de plano; mas ao 

invés de mudar o plano, a promovida cancelou sua linha sem que tivesse 

solicitado. Requereu a reativação da linha móvel que utilizava e 

indenização extrapatrimonial pelos transtornos causados. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

demanda procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre 

relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, 

providência perfeitamente admitida, já que somente a reclamada pode 

produzir provas conclusivas acerca da lide. Em contestação, a reclamada 

alega que o cancelamento da linha foi solicitado pelo autor, que 

posteriormente teria se arrependido. Anexou telas de seu sistema de 

dados para comprovar o alegado. Essas telas sistêmicas apresentadas 

apenas demonstram as alegações das partes, mormente de que a linha foi 

de fato cancelada. A diferença é que o promovente argumenta que não 

pediu o cancelamento, mas que ocorreu por erro da empresa, ao passo 

que esta alega que foi a pedido daquele. Então, por tais telas não há como 

demonstrar tais alegações. Porém, se a linha desativada pertencia ao 

promovente há muitos anos, fato não impugnado pela ré, a princípio não 

haveria razão para que pretendesse cancelá-la. Ainda mais considerando 

a essencialidade de uma linha móvel pessoal nos dias atuais, e 

considerando que o mesmo teve de ajuizar a presente demanda para 

reativar o serviço. Fosse intenção sua adquirir linha de outra operadora, 

não se daria a esse trabalho, além do que há possibilidade de migração de 

seu número por meio da portabilidade. Outro dado que chama atenção e 

aponta para a verossimilhança das alegações na inicial é o fato de que, ao 

entrar em contato com o serviço de atendimento da promovida, a opção de 

atendimento n. 5 abrange solicitação de cancelamento e mudança de 

plano, o que dá margem a equívocos, como o noticiado nestes autos; qual 

seja, a providência do cancelamento, quando na verdade seria apenas 

mudança do plano de telefonia móvel. Mesmo que o promovente, ao fim 

tivesse se arrependido do cancelamento (conforme alega a promovida), 

não esclareceu a requerida por qual motivo não seria possível reativar sua 

linha, da mesma forma como foi “cancelada”, ou seja, por contato 

telefônico, tal como o autor tentou, sem sucesso, lançando mão de ajuizar 

demanda para tanto. Assim, diante do conjunto de evidências, verifico 

que, sem qualquer motivo plausível, a linha móvel utilizada pelo reclamante 

foi indevidamente cancelada, configurando falha grave na prestação do 

serviço de telefonia móvel, no termos do artigo 14, do CDC, situação 

jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, salvo se o 

fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte ré. Desse modo, deve a reclamada ser compelida 

a reativar a linha reclamada em favor da parte autora, possibilitando 

novamente o seu uso. E ante os fatos narrados, entendo caracterizados 

os danos morais indenizáveis, considerando os transtornos causados 

pela impossibilidade de uso da linha móvel que possui há vários anos, 

frustração por falhas na prestação do serviço e segurança de dados, 

dentre outros. Além disso, a privação de uma linha telefônica cujo número 

já é conhecido de todos os seus alunos, parentes e amigos, além de seu 

contato para o trabalho, causam danos irreparáveis à atividade 

profissional, prejudicando a comunicação entre todos. Ademais, a 
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indenização possui caráter punitivo-pedagógico, para que falhas graves 

como no presente caso, sejam evitadas, evitando por consequência, 

transtornos aos seus consumidores. Lembrando que tal conduta – 

cancelamento de linha sem solicitação, é prática recorrente da ré, 

conforme casos semelhantes que já tramitaram neste Juizado (processos 

n. 8010159-04.2015.811.0018 e 1000028-84.2018.811.0018). E 

considerando o presente caso concreto, o dano extrapatrimonial sofrido é 

o que deriva do próprio fato. Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além 

das peculiaridades do caso concreto. No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), que entendo justa e equânime ao caso e satisfaz o caráter 

reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita, além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) CONDENAR a parte promovida na obrigação de fazer, consistente em 

REATIVAR a linha (66) 99684-7222 em favor da parte autora, 

possibilitando novamente o pleno uso e nas mesmas condições até então 

existentes quando do bloqueio; e obstando inclusive novas suspensões, 

sob pena de cominações legais; b) CONDENAR a promovida em pagar à 

parte autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título 

de indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, 

por tratar-se de responsabilidade contratual. E por consequência, o faço 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000098-04.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIERRE COSTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Audiência conciliação designada para 04/09/2018 10:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000078-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEREMIAS GARCIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT0003589A (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000078-13.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: JOSE GEREMIAS GARCIA JUNIOR REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que foram 

furtadas sete folhas de cheques em seu nome, registrou ocorrência, e 

compareceu à agência da promovida para apresentar o B.O., informar o 

ocorrido, e sustar os cheques furtados. No entanto, alega que um dos 

cheques furtados, de n. AOT000115, foi descontado de sua conta pelo 

valor de R$ 1.300,00, e que teria sido levado a protesto pela promovida, do 

que resultou também na restrição em seu nome, pelo que pleiteia 

indenização pelos danos que alega ter sofrido. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

competir 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. A 

parte ré trouxe aos autos, junto com a defesa, extrato da conta bancária 

do promovente, demonstrando que o cheque objeto da ação 

(AOT000115), no valor de R$ 1.300,00, foi levado a compensação, mas 

devolvido pelo motivo 22, qual seja, por divergência ou insuficiência de 

assinatura, pelo que não prospera a alegação de que o cheque teria sido 

compensado mesmo após comunicação de furto. Releva esclarecer que o 

extrato de conta do promovente deve ser analisado de cima para baixo, 

com o sequencial dos dias; mas todas as movimentações de um 

determinado dia (que no presente caso foi dia 10/10/2016) devem ser 

analisados de baixo para cima. Por este motivo é que a compensação do 

cheque aparece depois da devolução pelo motivo 22. Portanto, não houve 

falha na prestação do serviço por parte da promovida, eis que 

sobejamente demonstrado que o cheque de R$ 1.300,00 não foi ao final 

compensado, pois foi devolvido, e ainda pelo motivo de divergência de 

assinatura; possivelmente pelo fato do responsável pelo furto ter assinado 

a cártula para tentar obter proveito ilícito. Isso inclusive comprova que a 

instituição cumpriu seu dever de segurança com transações financeiras, 

evitando a compensação indevida do cheque, ainda que por outro motivo 

que não a sustação, cujo motivo é o de n. 21. No que tange à alegação de 

que a promovida teria protestado o cheque de R$ 1.300,00, de igual forma 

não assiste razão ao promovente. É cediço que a instituição financeira 

sacada (aquela que forneceu o talão de cheques que serão por ela 

compensados assim que apresentados) não efetua qualquer ato de 

protesto de cheque devolvido, ato cuja providência compete apenas ao 

beneficiário que apresentou, mas não recebeu o valor descrito na cártula. 

Dessa forma, muito provavelmente aquele que furtou (ou mesmo um 

terceiro) foi quem retirou o cheque devolvido e levou a protesto junto ao 

cartório competente. No extrato que consta o protesto não consta 

qualquer informação de que o banco promovido foi o responsável pelo ato; 

havendo informação de que o cartório “2” foi quem efetivou a restrição 

(certamente o 2º Serviço Notarial desta Comarca). Sendo assim, 

entendendo que o protesto foi indevido, cabia ao autor verificar junto ao 

cartório quem foi o responsável, e em face deste tomar as providências 

necessárias para cancelá-lo ou anulá-lo; não havendo que se falar em 

responsabilidade do banco requerido pelo ato. Em conclusão, 
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considerando que o cheque furtado não foi compensado, tampouco que a 

parte promovida foi quem protestou a cártula, não se vislumbra neste a 

responsabilidade por algum dano ao promovente, pelo que improcede os 

pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, 

inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser 

aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-31.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000038-31.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação de indenização por danos morais, em que, analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de improcedência da demanda. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece competir 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. 

A controvérsia aqui posta cinge-se em verificar se a reportagem veiculada 

pela promovida em seu site na internet, que mencionou o promovente 

acerca de roubos ocorridos nesta urbe, foi capaz de gerar dano moral. De 

acordo com o artigo 5°, inciso IX, da Constituição Federal: "É livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independente de censura ou licença". Tal dispositivo deve ser interpretado 

em conjunto com o art. 220, também da Constituição Federal, que garante 

a liberdade de manifestação e informação dos órgãos de imprensa, 

vedando-se criar embaraço na publicação jornalística em qualquer veículo 

de comunicação. Dispõe o art. 220 e §1° da CF: "Art. 220. A manifestação 

do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 

forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição. §1° - Nenhuma lei conterá dispositivo que 

possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em 

qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5°, 

IV, V, X, XIII e XIV." Desta forma, a par da liberdade de imprensa garantida, 

por outro lado não se permite o excesso no exercício dessa liberdade, que 

é vedado e autoriza o reconhecimento de indenização se houver dano a 

alguém por conta desse excesso. No presente caso, pelo que se verifica 

na notícia veiculada pela promovida em seu site, ela limitou-se a informar a 

prisão de pessoas suspeitas pelos roubos de aparelhos celulares 

ocorridos nesta cidade em um curto período temporal, incluindo o 

promovente dentre essas pessoas. Porém, não emitiu qualquer juízo de 

valor acerca dos fatos, tampouco teve intenção com a notícia, de difamar 

ou caluniar o autor. Ressalte-se que o fato do veiculo de imprensa noticiar 

alguém preso por um crime não é necessariamente o mesmo que difamar, 

ou caluniar essa pessoa, pois uma coisa é noticiar esse fato; outra coisa 

totalmente diversa é imputar a alguém falsamente, fato definido como 

crime, um tipo penal que nem de longe restou demonstrado na referida 

notícia, conforme fundamentação abaixo. Ainda que posteriormente tenha 

sido esclarecido que o promovente não teve qualquer participação direta 

nos roubos perpetrados pelos demais acusados, por outro lado a 

denúncia ofertada pelo Ministério Público noticia que o mesmo estava junto 

aos envolvidos quando foram surpreendidos e presos pela polícia militar. 

Após serem conduzidos ao batalhão de polícia, os órgãos de imprensa 

desta cidade receberam a informação dessas prisões através da 

autoridade policial militar, quem repassou a situação do caso, as 

diligências efetuadas e o resultado destas, que culminaram na prisão dos 

acusados e do autor. Assim, a parte promovida, por meio de sua 

reportagem, apenas noticiou a ocorrência que acabara de acontecer, não 

sendo razoável nem proporcional que verifique minuciosamente a 

veracidade dos fatos, para só depois proceder à sua divulgação, posto 

que não é sua função precípua, nem lhe cabe efetuar plenas diligências 

investigativas sobre crimes ocorridos, dever que compete ao Estado. Em 

outras palavras, apesar de ser recomendável aos veículos de imprensa 

um mínimo de diligência sobre a veracidade dos fatos que noticiam, isso 

não quer dizer que essa busca da verdade deva ser plena e exauriente, à 

semelhança daquilo que ocorre em juízo para apuração de crimes e 

eventual condenação ou absolvição do acusado. Fosse assim, a imprensa 

deveria aguardar o julgamento e trânsito em julgado da decisão, para 

somente após, divulgar a notícia acerca de um crime, o que obviamente 

não é possível e tampouco viável, dada a natureza do serviço de 

imprensa. A elaboração de reportagens por vezes costuma ser complexa 

e demandar tempo; contudo, não se pode exigir que a mídia só divulgue 

fatos após ter certeza plena de sua veracidade, pois a promovida, assim 

como qualquer outro particular, não detém poderes estatais para 

diligenciar acerca do que realmente ocorreu sobre os fatos que divulga. A 

comunicação de fatos que tão logo tenham ocorrido é do interesse da 

sociedade, o que por óbvio deve ser célere e eficaz, razão pela qual não 

se pode exigir rigores próprios de um procedimento judicial. Portanto, 

denota-se que a promovida foi diligente ao noticiar os fatos em que o 

promovente se envolveu, não tendo agido com excesso de liberdade de 

informação. Tratou os envolvidos presos como suspeitos. Se havia 

suspeita que recaía sobre o requerente no momento de sua detenção, por 

mais prejudicial que lhe seja, de fato condizia com o que fora constatado 

instantes após a prisão, posto que se encontrava junto com os demais 

envolvidos nos crimes que estavam sendo apurados e investigados. E 

mesmo que depois fora constatado que não participou dos roubos, 

resultando na sua soltura, não significa que consequentemente haja a 

responsabilidade da ré em indenizar o autor, até porque, conforme 

exposto, as matérias jornalísticas apenas divulgaram a prisão de um grupo 

de pessoas acusadas de terem cometidos os crimes de roubo que 

estavam preocupando os moradores desta cidade e colocando as polícias 

em estado de alerta. Se agora não há mais suspeita ou acusação do 

promovente pelos roubos, isso não fará a situação passada se alterar. 

Considerar isso de modo contrário redundaria em impor indenização a todo 

veículo de imprensa que divulgue investigação ou ação penal que, ao final, 

se demonstrou improcedente. Ainda que fosse possível reconhecer que 

isso tenha atingido a sua moral, porém não se pode afirmar que 

absolutamente nada teve a ver com os crimes de roubo ocorridos, já que o 

promovente foi denunciado pelo crime de receptação de um dos aparelhos 

celulares roubados pelos outros envolvidos. Se hoje já não pesa sobre si 

os crimes de roubo, todavia ainda lhe pesa a acusação de outro crime 

conexo com aqueles, a de receptação, o que por ora não altera sua 

situação como acusado de um crime, a responder perante a sociedade e a 

justiça, ao menos enquanto não for julgado. Assim, não há falar em lesão 
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à moral do autor. A conduta da promovida limitou-se ao seu mister: 

informar os fatos, sem qualquer abuso, de sua prisão, e dos demais 

envolvidos nos roubos que estavam perturbando a tranquilidade da 

cidade; e cuja fonte foi a autoridade policial responsável pela detenção, 

além de não ter feito qualquer juízo de valor, nem o “condenou” de forma 

antecipada pelos crimes. Exerceu, sem excesso ou abuso, o direito 

constitucionalmente assegurado de manifestação e informação dos 

órgãos de imprensa. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – 

PUBLICAÇÃO DE MÁTERIA INVERÍDICA EM JORNAL IMPRESSO – OFENSA 

À HONRA E À IMAGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR 

DO DIREITO DE LIBERDADE DE IMPRENSA E INFORMAÇÃO – ARTIGO 5º, 

INCISOS IV, IX, E ARTIGO 220, § 1º, DA CF – NOTÍCIA QUE REFLETE 

APENAS OS FATOS CONSTANTES DE PROCESSO CRIMINAL À ÉPOCA – 

IRRELEVÂNCIA DE POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

EM DIFAMAR OU DENEGRIR A IMAGEM – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO 

CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Se o conteúdo de 

reportagem jornalística encontra-se vinculado à atuação da autoridade 

pública, no caso policial, que foi inclusive tomada como fonte de 

informação, não se revela ilícita a conduta do meio de comunicação, não 

ensejando a responsabilidade civil para efeito de reparação de dano 

moral. Somente o fato de informar, de veicular a notícia, de levá-la a 

conhecimento social, não traduz ilícito algum passível de qualquer direito à 

indenização, visto que a livre manifestação do pensamento, assim como a 

livre expressão da atividade intelectual e de comunicação são 

asseguradas pela Constituição Federal (art. 5º, incisos IV, IX e art. 220). 

(TJMT - Ap 172399/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2016, 

Publicado no DJE 19/04/2016) APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS 

MORAIS - JORNAL QUE VEICULA OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO – 

REPRODUÇÃO DAS DECLARAÇÕES DO ADVOGADO E NOTAS 

EXTRAÍDAS DE DOCUMENTO POLICIAL E JUDICIAL - LIBERDADE DE 

IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR, SEM ABUSOS OU EXCESSOS 

– DEVER DE INFORMAR - INTERESSE DA COLETIVIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO 

NÃO PROVIDO. A publicação de matéria jornalística sem emitir juízo de 

valor a respeito do fato, limitando-se a divulgar os dados constantes em 

documento policial e judicial, bem como a reproduzir as declarações 

prestadas pelo advogado sobre o crime, não configura o dever de 

indenizar, mas tão somente o exercício constitucional do direito de 

informação conferido à imprensa. (TJMT - Ap 39550/2013, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPORTAGEM EM JORNAL – 

NOTÍCIA DE CRIME – REPRODUÇÃO DOS FATOS CONSTANTES EM 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DE DECLARAÇÕES DE AGENTES POLICIAIS – 

DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE OPINIÃO – 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. - O direito (CF, art. 5º, 

IX) de informar, noticiar, ou divulgar fatos poderá gerar, além de direito de 

resposta, indenização por dano material, moral ou à imagem (CF, art.5º, 

V). Todavia, a configuração do dano moral depende do conteúdo da 

notícia, isto é, dos termos empregados na matéria jornalística, objeto do 

conflito entre a liberdade de expressão (CF, art. 5º, IX) e da violação ao 

direito subjetivo da pessoa que se sente ofendida (CF, art. 5º, X). - A 

notícia de crime divulgada em jornal escrito, sem manifestação de opinião, 

retratada pela narração de acontecimentos, não gera obrigação 

indenizatória. (TJMT - Ap 61394/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no 

DJE 18/05/2015) Por consequência, não há qualquer responsabilidade da 

promovida por fatos desencadeados após a divulgação da notícia, como a 

alegada despedida de seu emprego, pois mesmo que fosse reconhecida, 

a responsabilidade seria da imprensa da região como um todo, e não 

apenas daquela, já que demonstrado à exaustão que diversos outros 

órgãos de imprensa divulgaram ou replicaram a notícia das prisões das 

quais o autor acabou se envolvendo. Em suma, não há que se falar em 

dano moral, tampouco sua indenização, pelo que a improcedência desse 

pedido é medida que se impõe ao caso. Por fim, eventual alegação da 

regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO improcedentes os pedidos formulados na inicial, e 

o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000361-36.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SILVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO ALVES DE ARAUJO (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000361-36.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: LUCIA SILVEIRA SOARES INTERESSADO: JOÃO ALVES DE 

ARAUJO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição retro, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-05.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DALTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000376-05.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ROSINEIA DALTO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Ante o teor da petição retro, HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020024-51.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO BENTO DE MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT0018930A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8020024-51.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: 

ROBERTO BENTO DE MACEDO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da 

petição retro, e em conformidade com o enunciado 90 do FONAJE, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000201-11.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000201-11.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: TOBIAS PIVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) exequente em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de direito 

público interno), cuja competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico "ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo art. 2º, §1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, §4º. O 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa, assim como possível o processamento com base 

no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, aplicado subsidiariamente - Lei 

n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do XIV Encontro em Cuiabá-MT: 

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, 

dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010566-78.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA PROCESSO N. 8010566.78.2013.811.0018 POLO 

ATIVO: CRISTINA DA SILVA CAMPOS POLO PASSIVO: BANCO 

PANAMERICANO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Pretende a parte reclamante a declaração de inexistência de débitos e 

reparação por dano extrapatrimonial decorrente de cobrança por parte da 

reclamada que alega ser indevida. Sustenta que nunca contratou com a 

parte ré, ou comprou produtos seus; no entanto, seu nome foi incluído pela 

parte ré nos cadastros de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 

22.775,04. Em contestação, a reclamada apresentou contestação 

deveras, genérica, argumentando que a contratação ocorreu; todavia não 

apresentou contrato e demais documentos para comprovar tal alegação. 

Invoca ainda, a possível ocorrência de fraude ou culpa exclusiva de 

terceiro. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, a inversão do ônus 

probatório deve ser aplicada, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência técnica da parte Reclamante, a qual não é capaz de 

produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a 

Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, já que não 

apresentou qualquer documento a fim de comprovar a relação contratual 

existente entre as partes. Apenas se resumiu a argumentar 

contrariamente aos anseios da parte Reclamante, não apresentando 
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qualquer documento, especialmente o contrato que amparasse suas 

alegações de que o débito seria exigível e legítimo. Assim, analisando os 

autos, constato que a negativação de seu nome ocorreu de forma 

indevida, já que não comprovada a existência de vínculo jurídico entre as 

partes, ou qualquer elemento que pudesse caracterizar plenamente a 

existência da dívida em relação à parte Reclamante, débito este que 

legitimaria a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Essas premissas forçam reconhecer a procedência do pedido de 

declaração de inexistência de débitos. Ademais, a despeito do argumento 

da Reclamada de que se trata de fraude ou culpa de terceiro a ilidir sua 

responsabilidade, é inquestionável que razão não lhe assiste. Fraudes 

fazem parte do risco da atividade do fornecedor de serviço, devendo 

estes tomar medidas mais eficazes para evitá-las. Logo, o fato de terceiro, 

para romper o nexo de causalidade, precisa ser causa exclusiva para a 

ocorrência do dano, o que não aconteceu no presente caso. A orientação 

do STJ é no sentido de que o ato fraudulento por terceiro falsário constitui 

risco inerente à atividade do setor financeiro e não elide a 

responsabilidade pelos danos daí advindos, à luz da Teoria do Risco 

empresarial (ou do negócio). Nesse sentido: AgRg no AREsp 180456 / RJ 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2012/0104016-9 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão 

Julgador: T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento: 02/08/2012 Data da 

Publicação/Fonte: DJe 28/08/2012 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DEVER 

DE INDENIZAR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE QUE RESPONSABILIZA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude 

praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à 

atividade econômica das instituições financeiras, não elide a 

responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 2. O acórdão recorrido 

reconheceu que o contrato cujo débito deu origem à inscrição indevida foi 

pactuado por terceiro, de modo que a desconstituição de tal assertiva 

demandaria o reexame do suporte fático-probatório, tarefa que encontra 

óbice na Súmula 7/STJ. 3. Nos termos da orientação desta Corte, o valor 

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas 

hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, 

distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no 

presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do agravado em cadastro de proteção ao 

crédito. Incidência, também no ponto, da Súmula 7/STJ. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. Neste norte, à Reclamada incumbe 

pesquisar acuradamente a veracidade dos dados de clientes quando da 

contratação de serviços bancários, de forma a garantir a segurança na 

prestação do serviço ao consumidor, e evitar que situações como esta 

ocorram. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já 

que totalmente ilegítima a inscrição dos dados da demandante no cadastro 

de proteção ao crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial 

dominante, o simples fato de ter incluído indevidamente o nome da 

demandante no cadastro dos maus pagadores é suficiente para a 

configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência pátria também é 

predominante no sentido de que o dano moral puro (in re ipsa) independe 

de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato lesivo, tal como, a 

inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de proteção ao 

crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE 

RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a 

matéria em exame foi suficientemente enfrentada pelo Colegiado de 

origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, 

embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, pois reconheceu 

sua responsabilidade pela inscrição indevida. A revisão do julgado 

recorrido exigiria o revolvimento das circunstâncias de fato pertinentes ao 

caso, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação da 

Súmula n. 7 desta Corte. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão indevida do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg 

no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 

14/12/2015) AÇÃO INDENIZATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CADASTRO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Indevida a inscrição dos dados do cliente 

em cadastros de órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente, 

ensejando indenização por dano moral que decorre da própria ação ilícita, 

não se exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido pela parte. 2 - Ausência 

de produção de provas pela instituição financeira, ainda que mínimas, 

capazes de refutar os fatos alegados pela parte Autora, não logrando 

demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito, 

forte no artigo 333, II do Código de Processo Civil. 3 ? [...]. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI, 2470/2012, Dr. João Bosco Soares da Silva, 

Turma Recursal Única, Data do Julgamento 11/12/2012, Data da publicação 

no DJE 07/01/2013). Por outro lado, levando-se em conta que a 

indenização deve ser fixada de modo a não causar enriquecimento ilícito 

para aquele que a recebe, bem como, de conformidade com a condição 

econômica daquele que deve pagar, no presente caso, o pedido de 

indenização pleiteado na peça inicial deve ser acolhido em parte. Neste 

sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de lesão a direito de natureza 

não patrimonial (Constituição da República, art. 5º, incisos V e X) deve 

receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e 

arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de 

enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP ? 7ª C. ? Ap. ? Rel. Campos 

Mello ? j. 30.10.91 ? RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos, e seguindo o atual 

entendimento perfilado pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, tem-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) que, se não consegue reverter a situação da parte autora ao status 

quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação pelos danos 

sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como 

desincentivo à repetição da conduta ilícita, além de atender aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes, e por consequência, indevidos todos os débitos imputados ao 

Reclamante pela empresa Reclamada, inclusive o que gerou a negativação 

(no valor de R$ 22.775,04); determinando ainda, a exclusão imediata e 

definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes, e o cancelamento 

imediato do protesto noticiado no evento n. 31, devendo a reclamada 

providenciar o necessário nesse sentido; b) CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (05/07/2013 ? data da inclusão no SPC) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ). E 

o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 
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advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Juara MT, 16 de agosto de 2016. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010048-83.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

T R FRAGNAN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA ROSELI TARDIVO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA PROCESSO: 8010048-83.2016.8.11.0018 

EXEQUENTE: T R FRAGNAN - ME EXECUTADO: LEILA ROSELI TARDIVO 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em que pese a manifestação na petição retro, 

a presente demanda já fora julgada procedente, estando atualmente em 

fase de execução. Assim, INTIME-SE a parte exequente para requerer o 

que entender pertinente ao andamento do feito, no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT para apreciação e 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo DECISÃO HOMOLOGO o projeto de decisão proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se as 

determinações do juiz leigo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010008-67.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO COSTA CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL WATTER 01338449940 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010008-67.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: RODOLPHO COSTA CANDIDO EXECUTADO: ARIEL WATTER 

01338449940 PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se 

que a parte promovente foi intimada a dar prosseguimento ao feito, para 

apresentar endereço atualizado da parte promovida, mantendo-se inerte, 

conforme certidão retro. Diante do exposto, considerando que a parte 

interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua inércia, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010501-78.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO COSTA CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MACHADO COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010501-78.2016.8.11.0018 

EXEQUENTE: RODOLPHO COSTA CANDIDO EXECUTADO: BRUNO 

MACHADO COSTA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, 

depreende-se que a parte promovente foi intimada a dar prosseguimento 

ao feito, para apresentar endereço atualizado da parte promovida, 

mantendo-se inerte, conforme certidão retro. Diante do exposto, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-96.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

R DE ALMEIDA BRUSTOLIN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES CRISTIANO HONORIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

C. C. H DE OLIVEIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010321-96.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: R DE ALMEIDA BRUSTOLIN - ME REQUERIDO: C. C. H DE 

OLIVEIRA COMERCIO - ME, CHARLES CRISTIANO HONORIO DE OLIVEIRA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se que a parte 

promovente foi intimada a dar prosseguimento ao feito, para apresentar 

endereço atualizado da parte promovida, mantendo-se inerte, conforme 

certidão retro. Diante do exposto, considerando que a parte interessada 

não promoveu ato que lhe competia, em face da sua inércia, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 113334 Nr: 4444-15.2018.811.0018

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jd3VCdJ, PJdA, RJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Henrique Bonetti - 

OAB:22803/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva 

dos indigitados PAULO JUSTINO DE ALMEIDA E REGINALDO JUSTINO DE 

ALMEIDA, porquanto presentes os indícios de autoria e materialidade, bem 

como a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 

312 do Código de Processo Penal.Intime-se.Ciência ao Ministério 

Público.Oficie-se a autoridade policial para que encaminhe os 

representados para a cadeia pública local.Oficie-se, também, o Diretor da 

Cadeia sobre os cuidados relativos à saúde do segregado 

Reginaldo.Cumpra-se, expedindo o necessário. Juara-MT, 28 de junho de 
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2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68327 Nr: 472-42.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Queiroz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Vistos etc,

Recebo o recurso de ref. 126, interposto pela Defensoria Pública nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar razões no prazo de 8 (oito) dias.

Intime-se, após, o Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 1459-44.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiro José Cunha de Almeida, Roberto Carlos 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc.

Recebo o presente recurso de apelação de ref. 115, nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Tendo em vista a apresentação das razões recursais, intime-se o 

Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, no prazo de oito 

dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 39870 Nr: 329-92.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Soares de Lima, Mab Maria do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia 

Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Tendo em vista a decisão proferida nos autos conexos de código 40194, 

designo sessão de julgamento conjunta para o dia 10 de agosto de 2018, 

às 09h00.No tocante a oitiva da testemunha Rene Pereira da Silva, 

percebe-se que se trata de corréu que será julgado na mesma 

oportunidade, pois se tratam dos mesmos fatos aqui narrados.Desta 

forma, indefiro sua oitiva como testemunha, devendo ser oportunizada a 

defesa, no prazo de 5 dias a indicação de testemunha a ser ouvida em 

plenário caso assim entenda necessário.Notifiquem-se os réus, seu 

Defensor e a ilustre Representante do Ministério Público e, intimem-se as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa, para serem ouvidas em 

plenário.Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da 

pronúncia, que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 

472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.Expeçam-se os ofícios 

necessários de reforço policial de modo a garantir a segurança no dia do 

julgamento, cumprindo-se as exigências da CNGC.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Proceda-se à intimação pessoal dos 

jurados.Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.Intime-se a 

defesa da acusada Mab Maria do Nascimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 66884 Nr: 3597-52.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Santana Francisco Jurukatu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc,

Recebo o recurso de ref. 143 interposto pela defesa nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar razões no prazo de 8 (oito) dias.

Intime-se, após, o Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104587 Nr: 335-55.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zacarias Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de setembro de 

2018, às 17h00min. Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se o acusado e seu defensor.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98772 Nr: 6051-97.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de novembro de 

2018, às 14h00min. Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se o réu e seu defensor.Cumpra-se expedindo 

o necessário.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 55/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO PETENGILL, Juiz de Diretor do Foro 

da Comarca de Juína, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o servidor Franklin Joilson Alves Bastos, matrícula 

n.º 32574, Gestor Judiciário, lotado na Segunda Vara da Comarca, estará 

afastado para gozo de férias no período de 1º a 30 de junho de 2018,

 RESOLVE,

DESIGNAR a Servidora HELENA DOS SANTOS SOUZA, auxiliar judiciária, 
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matrícula n.° 4980, como Gestora Judiciária Substituta, no período de 1º a 

30/06/2018.

 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 30 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-52.2018.8.11.0025

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:

BERENICE DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

KAREN DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

APARECIDO SOLERA RODRIGUES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO SR. APARECIDO SOLERA RODRIGUES, NO(S) 

BAIRRO(S) DO MODULO 05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000408-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLYSON PEREIRA DE MENDONCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1000407-57.2016.811.0025 AUTOR 

SILVANA PEREIRA LIMA RÉU DARLYSON PEREIRA DE MENDONCA 

VISTOS. Cuida-se de ação de alimentos proposta por Sofia Lima de 

Mendonça, neste ato representada por sua genitora, Silvana Pereira Lima, 

em face de Darlyson Pereira de Mendonça. Prolatada sentença de mérito 

julgando procedente a presente lide, o requerido apresentou recurso de 

apelação (ID. 11452857). Ato continuo, aportou aos autos manifestação 

da parte autora noticiando o inadimplemento do requerido em relação aos 

alimentos fixados e, por isso, postulando por sua intimação para 

apresentação dos contracheques referentes aos meses de fevereiro a 

dezembro de 2017 e janeiro a março de 2018, para execução do julgado. 

No entanto, tendo sido prolatada sentença no presente feito, exauriu-se a 

jurisdição e a competência deste juízo no que lhe cabia julgar (art. 494, 

CPC), razão porque a pretensão da autora para exibição de documentos 

de propriedade do requerido, deve ser formulada em sede recursal ou em 

procedimento próprio, razão porque deixo de me pronunciar. Consoante 

disposto no art. 1.011 do Novo Código de Processo Civil, o recebimento da 

apelação ocorrerá pelo juízo ad quem, independentemente do juízo de 

admissibilidade (CPC/2015, art. 1.010, §3º). Portanto, intime-se a autora 

para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo 

legal. Cumpridas todas as formalidade legais, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Juína/MT, 19 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000810-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA VALDEVINA DE ARAUJO MATEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONEIDE DA SILVA LOPES (RÉU)

IVONE SILVA LOPES (RÉU)

OLIMPIO DA SILVA LOPES (RÉU)

NELZITA SANTANA DE ALVARENGA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1000810-70.2018.811.0025 

REQUERENTE: Celia Valdevina de Araujo Mateus REQUERIDO: Ivoneide da 

Silva Lopes e outros VISTOS. Cuida-se de ação declaratória de 

reconhecimento e dissolução de união estável post mortem c/c partilha de 

bens proposta por Celia Valdevina de Araujo Mateus em face do espólio 

de Olívio Domingos Lopes. Prefacialmente, embora o reconhecimento da 

união estável e dos direitos patrimoniais da requerente eventualmente 

ocorram nesta ação, a efetiva partilha dos bens do de cujus deve ser 

manejada mediante a abertura de inventário. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. (..) NECESSIDADE DE PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS AÇÃO DE INVENTÁRIO. A 

ação de reconhecimento e dissolução de união estável é meramente 

declaratória. Assim, tendo a dissolução da união estável se dado em face 

da morte da companheira do autor, a partilha deve ser procedida na ação 

de inventário. A questão do autor ser meeiro e herdeiro também deve ser 

objeto da ação de inventário (..) (Apelação Cível Nº 70023363799, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Raupp Ruschel, 

Julgado em 25/06/2008) Portanto, intime-se a autora para emendar a 

petição inicial, promovendo as adequações necessárias, no prazo de 15 

dias. No mesmo prazo, deverá a autora juntar certidão atestando a 

distribuição, ou não, de inventário dos bens deixados pelo de cujus Olivio 

Domingos Lopes. Após, tornem os autos conclusos para deliberações 

como "decisão de tutela de urgência". Concedo a autora os benefícios da 

justiça gratuita nos termos do artigo 98 do CPC. Às providências. Juína/MT, 

28 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000392-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR, NO PRAZO LEGAL, ENDEREÇO ATUALIZADO DO 

REQUERIDO PARA NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO, UMA VEZ QUE, 

CONFORME CERTIDÃO DE ID 13535765, A CITAÇÃO DO REQUERIDO POR 

CARTA PRECATÓRIA NA COMARCA DE CUIABÁ-MT FOI NEGATIVA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000975-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR ENDEREÇO ATUALIZADO DO REQUERIDO, NO PRAZO 

LEGAL, PARA NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, UMA VEZ 

QUE A CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA VOLTOU COM CUMPRIMENTO 

NEGATIVO, CONFORME ID 13541201.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000266-82.2018.8.11.0025

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:

WALISOM BENTO DE SOUZA (RÉU)

ADRIELE AMANDA DA CUNHA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA NO ID 13781128, ESPECIFICAMENTE QUANTO AO 

ENDEREÇO ATUALIZADO DA REQUERIDA ADRIELE AMANDA DA CUNHA 

PARA NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. Z. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 02 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 08H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87245 Nr: 1219-73.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDSS, GNDS, JDNS, LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, À FL. 103.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88597 Nr: 2702-41.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTINA BERGAMIN, ESPÓLIO DE JOSÉ 

NILO BERGAMIN, ELISA DE FÁTIMA BERGAMIN MANDADORI, ELZIRA 

SALETE BERGAMIN, EDITE MARIA BERGAMIN PRETTO, ELISETE 

TEREZINHA BERGAMIN, HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT, 

MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 Desse modo, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para adjudicar 

compulsoriamente a propriedade do imóvel objeto da lide em favor do 

autor, suprindo a vontade dos requeridos, constituindo a presente 

sentença em título hábil para a transferência do domínio, no registro 

imobiliário competente, do imóvel descrito na matrícula nº 9.795, Livro 02, 

CRI de Juína/MT (Título definitivo emitido pelo Intermat sob nº 00527) para a 

titularidade de Daniel Rodrigues Cardoso, mediante a prova do pagamento 

de todas as taxas, tributos e emolumentos relacionados à alienação de 

bens imóveis “inter vivos”, com base no valor de face (venal) do terreno 

mensurado pela municipalidade para cobrança do IPTU. Custas, em 

reembolso, na parte que foi recolhida, e diretamente ao PJMT sobre o valor 

da diferença entre o que se recolheu no início e o real montante do 

proveito econômico, pelos vencidos, mais honorários de sucumbência no 

percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico buscado com a 

causa.P.I.C.Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82112 Nr: 1905-02.2011.811.0025

 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: HARLEN ALMEIDA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão vestibular, nos 

termos do artigo 487, I do NCPC, e, de consequência, REJEITO o pedido de 

revisão contratual, por não encontrar qualquer ilegalidade que justificasse 

o acolhimento dos pedidos.Diante da sucumbência do autor, condeno-o ao 

pagamento dos ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, 

os quais, com fundamento no artigo 98, do CPC/2015, arbitro em 10% 

sobre o valor dado à causa, suspensa a cobrança ante ao deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita.Preclusa a via recursal, e 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas de estilo observadas as formalidades 

legais..P.I.C.Juína (MT), 28 de junho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87244 Nr: 1218-88.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDSS, GNDS, JDNS, LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS NO OFÍCIO À FL. 106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95571 Nr: 3885-13.2013.811.0025

 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: NEW CENTER INFORMATICA E TLECOMUNICAÕES LTDA 

ME, CLAUDECIR FRANÇA LEITE, ANDRÉ HALLEY COSTA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE TALASKA - 

OAB:7987/MT, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDSON FRANCO - 

OAB:29676

 Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial, 
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extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/15, para declarar a inexistência de relação jurídica entre autora e réu, 

quanto às notas fiscais e duplicatas mercantis discutidas nesta lide, 

confirmando a ordem liminar no sentido de proibir a demandada a realizar 

qualquer espécie de negócio jurídico alienativo em nome da requerente, 

sob pena de multa diária arbitrada em R$ 200,00.Rejeito as demais 

pretensões.Ante a sucumbência recíproca, distribuo os encargos 

sucumbenciais da seguinte maneira: 65% das custas processuais pela 

autora e 35% pela requerida, invertendo-se essa fração no que toca ao 

direito à verba honorária, que arbitro em 10% do proveito econômico 

buscado com a ação, dividindo-se a sucumbência na fração inversa 

daquela atribuída para o recolhimento das custas judiciais.Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.Intimem-se.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123862 Nr: 3768-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMLBrpsmMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALINE MARAIZA LIMA BELTRAMEL, REP. 

POR SUA MÃE MARIA A. T., Filiação: Osmar da Silva Beltramel e Maria 

Aparecida Teixeira de Lima.. 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,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 
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devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.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, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 28 de junho de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99099 Nr: 508-97.2014.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEUZANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEUZANI DA SILVA, Cpf: 02630161102, 

Rg: 2001681-6, Filiação: José Lopes da Silva e Benedita Correia da Silva, 

data de nascimento: 27/06/1972, brasileiro(a), natural de Cruzeiro do 

Oeste-PR, convivente, do lar, Telefone 65 9995 8648 e atualmente em local 

incerto e não sabido JOÃO PAULO PEREIRA, Cpf: 03159461130, Rg: 

2.003.121-1, Filiação: Damião de Jesus Pereira e Maria de Fátima Roque, 

data de nascimento: 07/03/1989, brasileiro(a), natural de Juina-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente, para concessão de medidas protetivas em seu favor. Após a 

concessão liminar de algumas medidas requeridas, o demandado foi citado 

e quedou-se inerte. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Diante 

da ausência de contestação, decreto a revelia do demandado. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento do 

mérito.O feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis” quanto 

à legitimidade processual e requisitos da petição inicial, inserida em nosso 

sistema normativo pela Lei n. 11.340/2006, devendo, salvo melhor juízo, 

ser aplicado o rito do procedimento cautelar previsto nos artigos 801 a 804 

do CPC.Nesse diapasão, consoante art. 803 do CPC, a revelia gera a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na cautelar, sendo 

certo que tal situação não originará o mesmo efeito na ação principal. 

Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária e, ainda, que a coisa julgada é formal. Feitas 

tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos que 

apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas e, ainda, 

considerandoa presunção de veracidade dos fatos alegados,julgo 

parcialmente procedentes os pedidos constantes na peça exordial, nos 

termos da liminar concedida, que torno definitiva.Sem custas e honorários. 

Como trânsito em julgado, junte-se cópia dessa sentença e do relatório da 

equipe desse juízo na ação penal apensada e 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, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 28 de junho 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.: 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,

Considerando o teor da Portaria n. 841/2018- PRES, a qual declara ponto 

facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, no dia 

02/07/2018 (segunda-feira), em virtude do jogo da Seleção Brasileira de 

Futebol nas oitivas de final da Copa do Mundo FIFA 2018, REDESIGNO a 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 17/07/2018, às 9h.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105517 Nr: 347-53.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - OAB:9074/A

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DE DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 82667 Nr: 2620-44.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUCI RIBEIRO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183468632

Documento: OFICIO 1166-2018.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: SECRETARIA DA 4ª VARA CRIMINAL - VÁRZEA GRANDE ( 

TJMT )

Data de Envio: 28/06/2018 16:51:28

Assunto: ENVIO DE OFÍCIO N° 1166/2018
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92549 Nr: 641-76.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON FERNANDES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação da advogada do réu para que indique eventuais herdeiros do 

acusado, para que se habilite para fins de devolução da fiança, nos 

termos do art. 337 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133409 Nr: 4707-60.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS SANTOS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183469609

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 133409.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - CÁCERES ( TJMT )

Data de Envio: 29/06/2018 08:40:16

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR VITIMA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 12:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO ANGELO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 27/07/2018 às 

12:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RIBEIRO RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 27/07/2018 às 

12:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-22.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 27/07/2018 às 

12:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-07.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JADES QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 27/07/2018 às 

13:00H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 77066 Nr: 1683-47.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Valensuela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para informar nos autos dados 

bancarios, para posterior transferencia de valores.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27328 Nr: 1258-88.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios Ltda, 

Alvaro Navarro Rodrigues, José Clayton de Freitas, Gianne Seawright 

Rowe, Joelma Seawright Rowe Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Intimação dos Procuradores das partes para manifestarem, no prazo de 

15 (quinze) dias acerca da petição de fls. 348/349.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258239 Nr: 1031-15.2018.811.0011

 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: Fábio Alessandro do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 96/97 bem como que 

esta Secretaria designou a data 07/08/2018 às 11 hs para a realização da 

perícia médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio 

do Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, 

conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os 

exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25152 Nr: 2498-49.2006.811.0011

 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: Juliano Ribeiro de Castilho, Fabiana Ribeiro de Castilho 

Garcia, Cristiano Ribeiro de Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alves da Silva, Luciana Andréa Ivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Gonçalves Pichinin - 

OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239, Darlise Hasper Muniz - OAB:5673, Eder Faustino Barbosa 

- OAB:8655/MS, Maikon Carlos de Oliveira - OAB:SP / 243.027

 Intimar os advogados das partes da pericia designada para o dia 

18/07/2018 às 15h30min, no imóvel objeto da lide, sendo nos lotes 11 e 12, 

quadra A, no loteamento Shangri-lá, Mirassol D'Oeste - MT, bem como que 

para a consecução dos objetivos da perícia, torna-se imperioso que as 

partes apresente os seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, planta 

de cortes, Fachadas, Planta baixa, projeto Fundação e Estrutural, Hidro 

sanitário, Descritivo de Acabamentos do imóvel; Notas fiscais de aquisição 

dos materiais da construção/reformas e/ou ampliação realizadas no 

imóvel; Matrícula atualizada do imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253952 Nr: 5194-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Camilo de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Por corolário, considerando-se o pedido contido da petição de fl. 

93/93-vº, de lavra da Autarquia Federal, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos já apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da 

perícia médica, com máxima urgência, bem como intimar a expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se a perita 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 Novo Código de Processo Civil. Para a 

expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255084 Nr: 5628-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital do executado, conforme postulado 

à fls. 109/110, porquanto não foram esgotados todos os meios disponíveis 

para efetivar a localização do réu.

Nesse viés, vejamos:

REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS NÃO COMPROVADO - NULIDADE RECONHECIDA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. É necessário o esgotamento de 

todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por 

edital. (AgR 130418/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015) (Original sem destaque).Assim, intime-se a parte autora para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

À vista disso, intime-se a parte autora para que providencie o endereço 

atualizado do executado, em 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 77065 Nr: 1676-55.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovercino Marcelino de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo de fls. 240/241.

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 referente aos honorários de sucumbência, 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.

Após arquive-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste - MT, 25 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251034 Nr: 3562-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Roberto Braga Ltda, Dario Roberto Ferreira 

Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Corretores de Imoveis do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 
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de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251322 Nr: 3744-94.2017.811.0011

 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: José das Virgens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Não impugnada a execução no prazo suso citado, o que deverá ser 

certificado, ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se, por 

intermédio do Presidente do Tribunal, precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal.

Tratando-se de impugnação parcial, a parte incontroversa poderá ser 

objeto de cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados.

No mais, determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação em Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’Oeste, 25 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245895 Nr: 1048-85.2017.811.0011

 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: Irani Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço Autonomo de Agua e Esgoto do 

Municipio de Mirassol D´Oeste - SAEMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 (...)Nomeio como perito, independentemente de compromisso o Sr. 

Rogério Spolador de Souza, Engenheiro Civil, com endereço à Rua. 

Francisco de Assis Diniz, número 3725, Jardim Favo de Mel, CEP 

78.280-000, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, podendo ser localizado no 

CREA-MT desta Comarca, telefone (65) 3241-2095, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data 

da perícia, bem como intimar o expert desta nomeação. Cientifique-se o 

perito a respeito da nomeação, bem como para que apresente, em 5 

(cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo com comprovação da 

especialização; e III – contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Outrossim, 

intimem-se as partes para que, dentro de 5 (cinco) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I – arguam o impedimento 

ou a suspeição, se for o caso; II – indiquem assistentes técnicos; e III – 

apresentem quesitos. Com a vinda da proposta de honorários, deverão as 

partes ser intimadas para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 

5 (cinco) dias, a respeito de seu valor. Em sendo concordes, determino, 

desde já, o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos pela parte requerida, 

em conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na 

entrega do laudo pericial, nos termos do art. 95, do CPC. Em sendo 

discordes, volvam-me conclusos para o arbitramento do valor. Com a 

juntada do laudo 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(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246060 Nr: 1126-79.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiane Aparecida Ramos Biribilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obstante os autos me tenham vindo concluso para prolação de 

sentença, perlustrando atentamente o feito verifico que a parte autora 

apresentara parecer do seu assistente técnico, o qual impugna 

determinadas conclusões constantes do laudo pericial apresentado às fls. 

68/75.

 À vista disso, determino a intimação do profissional nomeado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclareça os pontos divergentes apontados no 

parecer do assistente técnico em voga, conforme preconiza o art. 477, 

§2º, II, do CPC.

Sem prejuízo, considerando a necessidade da comprovação da qualidade 

de segurado especial da autora, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de agosto de_2018 a realizar-se às_14h00min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal do autor.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 21 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 151840 Nr: 498-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa da Silva Lima Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de “Ação de execução Provisória” movido por Rosa da Silva 

Lima Oliveira, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 42, a parte autora anunciou o cumprimento da obrigação por parte 

do requerido.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando a inicial, verifica-se que se trata de execução provisória, uma 

vez que seu pedido fora satisfeito não há razão para tal execução 

percorrer, desta feita o objeto da presente demanda tem-se por esgotado.

Em face do exposto JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com espeque no artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 83680 Nr: 2798-06.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A despeito do pleito de fl.159, no que toca a inclusão do sócio no polo 

passivo da lide na qualidade de devedores solidários, este já está incluso 

conforme petição inicial e CDA’S anexas.

Desta feita, determino a retificação dos registros constantes no Sistema 

Apolo, bem como à capa dos autos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253516 Nr: 5000-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziana Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a justificativa apresentada pela requerente às fls. 54, 

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, 21 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255252 Nr: 5679-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane da Costa Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento à requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, no valor do salário-de-contribuição (A 

SER CALCULADO PELO INSS), inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma 

vez que restou configurada sua incapacidade parcial e temporária. Para o 

início do benefício fixo a data do pedido administrativo do benefício de 

auxílio-doença, qual seja, 02 de outubro de 2017 (cf. fl. 20), sendo ele 

devido por prazo indeterminado, à partir do protocolo do laudo médico 

pericial ou até que nova perícia médica seja realizada em sede 

administrativa, sob regular processo administrativo ou judicial, considere a 

parte autora irrecuperável ou habilitada para o desempenho de nova 

atividade que lhe garanta subsistência. Por força do artigo 1.288 da CNGJ 

declaro: I – Eliane da Costa Freitas; II - benefício previdenciário de 

auxílio-doença; III - valor do salário-de-contribuição (A SER CALCULADO 

PELO INSS); IV – 02 de outubro de 2017; V - valor do 

salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS); VI – 02 de 

outubro de 2017. Quanto às prestações vencidas, será devida correção 

monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com 

o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E). Serão devidos 

também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os 

quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês 

até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a 

alíquota de 0,5% (meio por cento). Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253545 Nr: 5011-04.2017.811.0011

 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: Alba Raiane dos Santos Freitas

 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:

 (...)Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que 

razão não lhe assiste neste ponto, haja vista que a parte autora entrou 

administrativamente com o pedido da concessão de salário maternidade 

em 05 de abril de 2017 e o ajuizamento da ação se deu em 11 de 

novembro de 2017, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas, não 

padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

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 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.Fixo como 

questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola da autora, que 

faria jus ao recebimento do beneficio pleiteado.Desta forma, declaro o feito 

saneado.No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis 

porque a defiro. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/08/2018 às 13h45min, devendo as partes depositar o rol de 

testemunhas no prazo de cinco dias antes da sua realização (art. 450 do 

NCPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte 

autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste - MT, 20 de junho de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251574 Nr: 3864-40.2017.811.0011

 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: Irany de Oliveira e Silva, Margareth de Carvalho Ramos 

e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Spe Edificio Amadeus Commerce Ltda, 

Construtora Athos S/A, Farol Empreendimentos e Participações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146

 Os autos vieram conclusos após manifestação das partes pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide.

Pois bem. A despeito das partes pugnarem pelo julgamento antecipado do 

feito, entendo imprescindível verificar a atual situação em que se encontra 

a obra objeto da presente lide.

Nesse pórtico, determino que se expeça missiva para Comarca de 

Cuiabá/MT, deprecando-se a realização de auto de constatação pelo 

oficial de justiça, o qual deverá diligenciar acerca de eventual construção 

e edificações no imóvel descrito na exordial, bem como a quantidade de 

andares em caso de existir edificação, além de informar a existência de 

moradores.

Com o cumprimento, intimem-se as partes para manifestação, em 15 

(quinze) dias.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255169 Nr: 5655-44.2017.811.0011

 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: Manoel Rocha Lima

 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:

 Cuida-se de Ação de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição com 

Averbação de Tempo Rural manejada por Manoel Rocha Lima em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.Devidamente citado, o requerido 

apresentou sua contestação às fls. 81/136.O requerente apresentou 

impugnação à contestação às fls. 138/142.Vieram-me conclusos.É o relato 

do necessário.Decido.Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito 

a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação.Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que a requerente entrou administrativamente com o pedido de benefício 

previdenciário no dia 02 de maio de 2017 e o ajuizamento da ação se deu 

em 01 de dezembro de 2017, ou seja, não há em que se falar em 

prescrição quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, 

não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

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 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.Fixo como 

questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por 

consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta forma, declaro 

o feito saneado.No que tange à prova testemunhal, cabível ao caso em 

voga, eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia¬¬¬¬¬ 21 de agosto de 2018 às 13h30min, devendo as partes 

depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da sua 

realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste - MT, 20 de 

junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253672 Nr: 5063-97.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ueslaine de Abreu Laet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Alcides Santos de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Cumpra-se integralmente a sentença de fl. 35, procedendo com o 

arquivamento do feito.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227729 Nr: 623-29.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecida Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a execução de sentença definitiva já tramita sob 

código 74344, estando inclusive em fase de pagamento das RPV’s 

expedidas, determino o arquivamento do presente feito, transladando o 

necessário aos autos principais.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT 18 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253517 Nr: 5001-57.2017.811.0011

 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: Zilah Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, acolho a manifestação de fls. 57, tornando sem efeito a 

nomeação de perito médico, tendo em vista que o presente feito versa 

sobre benefício de prestação continuada ao idoso, não sendo necessária 

realização de avaliação médica.

Determino que a Assistente Social do Juízo realize, no prazo máximo de 20 

(vinte) dias, estudo socioeconômico no ambiente familiar da parte autora 

para aferir a real necessidade da percepção do benefício assistencial 

pleiteado.

Com a juntada do relatório social, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS.

 Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 31 

da Lei 8.742/1993.

 Cumpridas as deliberações adrede, certifique-se e volvam-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste-MT, 18 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 125309 Nr: 577-79.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 140787 Nr: 3572-65.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabeth Pereira das Neves, Willian Oliveira da Silva, 

Raquel Barreira Oliveira, Rosivânia Portilho de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cometa Comércio de Veículos Ltda, 

Wolkswagem do Brasil Ltda, Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danny Fabrício Cabral 

Gomes - OAB:MS 6.337, Leonardo Sulzer Parada - OAB:MS - 9961, 

Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265, Marcelo Pereira de Carvalho - 

OAB:138688, Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:8014, 

Thaís Galindo da Silva - OAB:12.148/MT

 Defiro o pleito de fls. 790/790-v, de modo que se expeça alvará judicial 

para levantamento da quantia referente a condenação, devendo ser 

depositada na conta ora informada.

 Após, intime-se a exequente para manifestar o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.
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Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 20 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 192114 Nr: 2980-50.2013.811.0011

 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: Delfina Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 203227 Nr: 598-50.2014.811.0011

 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: Milton Gomes de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 8959 Nr: 1187-96.2001.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Regina de Castro Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente para manifestar acerca da petição e documentos 

carreados às fls.158/162, em 15 (quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 21 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257994 Nr: 931-60.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Lemes Ltda, Argemiro Garcia de Oliveira 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 (...)Quanto aos sócios, embargantes pessoas físicas, entendo que não 

houve a juntada de documentos suficientes à comprovação de aludida 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não 

tendo sido juntado sequer declaração de hipossuficiência. Portanto, 

indefiro o pleito de gratuidade da justiça aos embargantes. Intime-se os 

embargantes, na pessoa de seu advogado, para que comprove o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do presente feito, atentando-se a Secretaria da Vara 

para a redação do artigo 456 da CNJG, in verbis: Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. § 3 º O 

prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de junho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 150336 Nr: 154-85.2012.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O, Tanielly Pastick Alves - OAB:2.2359

 Intimação dos Procuradores da parte requerida de que foi expedido Carta 

Precatória para a Comarca de Jacarei-SP com a finalidade de oitiva da 

testemunha .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255727 Nr: 5892-78.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Vaneli Pires 

Garcia de Oliveira, Supermercado Capixaba Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente para manifestar acerca da certidão de fl.47, em 15 

(quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 21 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32310 Nr: 2940-44.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Pereira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 112816 Nr: 3338-20.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Nery Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 144395 Nr: 3663-58.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Didoné

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 131389 Nr: 1981-68.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 28474 Nr: 2322-36.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Cardoso de Sa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo de fls. 111/112.

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 referente aos honorários de sucumbência, 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.

Após arquive-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste - MT, 21 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31976 Nr: 2631-23.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo de Andrade Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente impugnação à 

execução para acolher as razões do impugnante, reconhecendo o 

excesso à execução, bem como HOMOLOGAR os cálculos apresentados 

às fls. 186, extinguindo o feito com resolução do mérito.Desse modo, 

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.Isento as partes ao 

pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da lei Estadual 

n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido 

arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.P. R. 

I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 20 de junho de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 229331 Nr: 1457-32.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sofia Aivi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 223789 Nr: 4288-87.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Maria Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 224278 Nr: 4384-05.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Pinto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233943 Nr: 4171-62.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Patrick da Silva Guerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 7146 Nr: 2189-38.2000.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neura da Silva, Manoel Barcelo da Silva Assis - Menor
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY FERREIRA NEVES 

SODRÉ - OAB:

 Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 647.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258745 Nr: 1287-55.2018.811.0011

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soares do Nascimento, Tacilio Soares da Silva, 

Lucilene da Silva Magalhães, Neuzeli Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)O alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária que, por 

essência, é mera administração pública de interesses privados, em razão 

de expressa opção do legislador processual. Caracteriza-se, em síntese, 

pela inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por consequência, 

simplesmente homologar ou autorizar o pedido de natureza eminentemente 

particular.Analisando os autos, tem-se que a pretensão exposta na peça 

de ingresso merece acolhimento, haja vista que, diante da documentação 

e declarações apresentadas, evidente se mostra a veracidade das 

alegações. Reprise-se que o presente procedimento é de jurisdição 

voluntária, ocasião em que a decisão não faz coisa julgada, nem está o 

Juiz obrigado a observar critérios de legalidade estrita, podendo inclusive 

adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna 

(art. 723 do NCPC), bem como é livre para ordenar de ofício a realização 

de quaisquer providências.Portanto, DEFIRO o pedido de alvará judicial, 

julgando procedente a presente pretensão, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Expeça-se competente Alvará Judicial 

autorizando a autora da ação Maria Soares do Nascimento a proceder 

com o levantamento dos valores referente aos valores previdenciários em 

nome do de cujus.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora 

comprove o recebimento da quantia.Concedo ainda aos requerentes os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, do 

NCPC, motivo pelo qual declaro isentos do pagamento das custas e demais 

despesas processuais.Cumpridas todas as determinações e após o 

trânsito em julgado, inexistindo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’ 

Oeste/MT, 15 de junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253900 Nr: 5175-66.2017.811.0011

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza, Valmir de Souza, Leonice de 

Souza Amorim, Lindinalva José de Souza, Olavo Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)O alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária que, por 

essência, é mera administração pública de interesses privados, em razão 

de expressa opção do legislador processual. Caracteriza-se, em síntese, 

pela inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por consequência, 

simplesmente homologar ou autorizar o pedido de natureza eminentemente 

particular.Analisando os autos, tem-se que a pretensão exposta na peça 

de ingresso merece acolhimento, haja vista que, diante da documentação 

e declarações apresentadas, evidente se mostra a veracidade das 

alegações. Reprise-se que o presente procedimento é de jurisdição 

voluntária, ocasião em que a decisão não faz coisa julgada, nem está o 

Juiz obrigado a observar critérios de legalidade estrita, podendo inclusive 

adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna 

(art. 723 do NCPC), bem como é livre para ordenar de ofício a realização 

de quaisquer providências.Portanto, DEFIRO o pedido de alvará judicial, 

julgando procedente a presente pretensão, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Expeça-se competente Alvará Judicial 

autorizando a autora da ação Maria Aparecida de Souza a proceder com o 

levantamento dos valores referente aos valores previdenciários em nome 

do de cujus.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora 

comprove o recebimento da quantia.Concedo ainda aos requerentes os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, do 

NCPC, motivo pelo qual declaro isentos do pagamento das custas e demais 

despesas processuais.Cumpridas todas as determinações e após o 

trânsito em julgado, inexistindo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 216252 Nr: 3024-35.2014.811.0011

 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: Ivanilda de Oliveira Alves, Joel Ribeiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA R. C. DO 

ESPIRTO SANTO - OAB:14133, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 154, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251610 Nr: 3886-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Mendonça da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17.414/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 251610

Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena em desfavor de Leandro Mendonça da 

Silva, condenado a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em 

regime semiaberto.

 Ato contínuo, em razão da evasão do condenado do distrito da culpa, 

regrediu-se cautelarmente o regime de cumprimento de pena para o 

fechado, tendo como consequência a decretação da prisão, conforme 

decisão à fl. 46.

Mandado de prisão cumprido às fls. 61/62.

Vieram-me conclusos.

Decido.

Em análise detida dos autos, verifico que a decisão que decretou a 

regressão cautelar teve como único objetivo localizar o recuperando para 

dar início ao cumprimento de sua reprimenda, vez que não foi localizado 

para comparecer em audiência admonitória.

 Nesse sentido, em virtude da sua efetiva prisão às fls. 61/62, bem como 

do comprovante de endereço à fl. 56, resta superando o motivo que 
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fundamentou a regressão cautelar, razão pela qual REVOGO a prisão do 

recuperando Leandro Mendonça da Silva, pelo que deverá iniciar o 

cumprimento de sua pena no regime semiaberto, conforme as seguintes 

condições, devendo estas constarem no Alvará de Soltura:

 A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) Comparecer na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, situada na 

Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT CEP 

78280-000, no dia 28/06/2018, às 09:00h, para colocação da tornozeleira 

eletrônica e receber explicações técnicas quanto ao funcionamento da 

mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 

a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª 

Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), 

para assinar o termo de comparecimento;

B2) Na hipótese de não estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: comparecer, 

a partir do dia 29/06/2018, diariamente na Cadeia Pública do Município de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, 

situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol 

D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre 

18:00h e 19:30h.

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação.

 No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o digno Oficial de 

Justiça indagar o recuperando acerca do endereço que irá residir e 

telefones para contato, bem como deverá o apenado apresentar o 

comprovante de endereço atualizado na secretaria deste Juízo, no prazo 

24h, para eventuais intimações e cadastramento no sistema de 

monitoramento eletrônico.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do reeducando, salvo se por 

outro motivo estiver preso.

Designo audiência admonitória para o dia 18/07/2018, às 09h30min.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor competente para o 

cálculo da pena restante.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Quanto à pena de multa, se aplicada, ao cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias, preferencialmente quando este(a) vir em Secretaria assinar 

lista de comparecimento. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da 

multa ou requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 
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do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Saliente-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256231 Nr: 151-23.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlúcia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 256231

 Vistos, etc.

Considerando a necessidade de afastamento deste magistrado em virtude 

de motivos de saúde no horário da presente audiência, redesigno-a para o 

dia 24/10/2018, às 17:00h.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 126192 Nr: 1112-08.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano do Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, Lauro Gonçalo da Costa - OAB:15304

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 28 de junho de 2018, às 15h10min.

Autos n°: 126192

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e dos acadêmicos Ediléia Martins Brito Pereira, Jeffer 

Kleber de Oliveira e Fernanda Gouveia Lima Duarte.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Christian 

Procópio Scussel. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

As partes desistem da oitiva da testemunha Luiz Santana da Silva.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha Luiz Santana 

da Silva.

Redesigno a presente audiência para o dia 11/07/2018, às 16:00h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da vítima e testemunhas que 

apesar de devidamente intimadas deixaram de comparecer.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Bianca C. Modesto, encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Wesley Aparecido Martins Ferreira

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 200847 Nr: 207-95.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 28 de junho de 2018, às 17h55min.

Autos n°: 200847

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes 

supra citadas.

O advogado de defesa asseverou que o réu não pôde comparecer por 

motivo justificável, familiar, sendo que posteriormente apresentará 

documentação comprobatória, requerendo redesignação do ato.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Consigno o prazo de 05 (cinco) dias para a defesa apresentar 

justificativa para a ausência do réu.

Vindo a manifestação, conclusos para análise.

Não apresentando, desde já decreto a revelia do acusado e o feito seguirá 

sem a sua presença. Assim, abram-se vistas às partes para memoriais 

finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Iuri Seror Cuiabano

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236477 Nr: 978-05.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Muller Souza Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Victor Thiago Marques Ochiucci - 

OAB:14.495-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 236477

 Vistos, etc.

Considerando a necessidade de afastamento deste magistrado em virtude 

de motivos de saúde no horário da presente audiência, redesigno-a para o 

dia 24/10/2018, às 17:40h.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 176041 Nr: 422-08.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 377 de 625



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Gonçalves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 28 de junho de 2018, às 14h.

Autos n°: 176041

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este, e dos acadêmicos Maycon Brendon de O. 

Silva, Bruna Rodrigues A. da Silva, Vitor Hugo de Souza M. Castro, 

Gilberto Pereira da Cosa e Kenieli Von A. Alves Siqueira.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Edson 

Gomes de Carvalho, Fábio da Costa Leite, Antônio Alves da Silva, 

Alexsander Artiago de Oliveira e procedido com o interrogatório do réu 

Romário. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Depreque-se a oitiva do Policial Militar Castro para Cuiabá, visto que 

segundo informações prestadas por outro policial nesta data, o mesmo 

estaria realizando curso de aperfeiçoamento em Cuiabá, lá residindo, na 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – ESFAP, Rodovia 

Elder Cândia, s/n, Vale dos Lírios, Cuiabá/MT.

Consigne-se o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da missiva, 

visto tratar-se de feito atinente à META 2/CNJ.

Com o retorno da precatória, declaro encerrada a instrução processual, 

abrindo-se vistas às partes para memoriais finais, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Marcel de Sá Pereira

Advogado

Romário Gonçalves Rodrigues

 Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251610 Nr: 3886-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Mendonça da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17.414/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 251610

 Vistos etc.

Primeiramente, indefiro o pedido elaborado pela defesa à fl. 42, uma vez 

que o endereço fornecido é mesmo em que foi tentada a intimação do 

recuperando, conforme certificado à fl. 39, não logrando êxito o oficial de 

justiça em localizá-lo.

Nessa senda, tem-se que o recuperando não possui endereço nos autos, 

inviabilizando sua intimação para audiência admonitória, que tinha por 

objetivo especificar as condições para o início do cumprimento de sua 

pena.

Desta forma, em situações deste jaez, tenho como descabida a regressão 

definitiva de regime, visto que o recuperando, em tese, não descumpriu 

qualquer condição, uma vez que não iniciou seu cumprimento de pena.

Todavia, por evidente que o Poder Judiciário deve tomar medidas eficazes 

para que a pena seja cumprida, a exemplo de decretar a prisão do 

recuperando, a fim de que seja localizado, quando então será designada 

sua audiência admonitória para iniciar o cumprimento de sua pena no 

regime fixado em sentença ou acórdão.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL - PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - 

INÍCIO DA EXECUÇÃO DA REPRIMENDA - CONDENADO QUE NÃO É 

LOCALIZADO - CERTIDÃO DE QUE SE ENCONTRA EM LUGAR IGNORADO 

- EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – LEGALIDADE – REGRESSÃO 

CAUTELAR – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.- Não tendo sido, o agravado, encontrado para 

o início do cumprimento das penas restritivas de direitos que lhe foram 

impostas, e certificado que se encontra em local ignorado, é imperativa a 

conversão das referidas penas em privativa de liberdade, com a 

expedição de mandado de prisão, como providência de natureza cautelar, 

a fim, de possibilitar a realização da audiência admonitória e início do 

cumprimento da pena imposta. (AgExPe 147950/2014, DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

18/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015)

Assim, determino a regressão cautelar do recuperando, a fim de que, 

sendo preso, seja encaminhado para audiência admonitória e inicie o 

cumprimento de sua pena no regime fixado na sentença.

Expeça-se mandado de prisão.

Intimem-se.

Aguarde-se a captura do recuperando em arquivo provisório. Cumprido o 

mandado de prisão, imediatamente voltem-me conclusos para designação 

de audiência admonitória.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251610 Nr: 3886-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Mendonça da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17.414/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência Admonitória.

Dia 29 de novembro de 2017, às 14h.

Autos n°: 251610

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça e o Defensor Público, 

bem como a acadêmica da Faculdade de Direito FCARP, Camila Gomes 

Evangelista.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Ausente o reeducando.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Considerando que o recuperando não foi localizado para comparecer em 

audiência admonitória, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo 

de cinco dias, iniciando pela defesa.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Leonardo Moraes Gonçalves

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251610 Nr: 3886-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Mendonça da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17.414/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 251610

 Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

29/11/2017, às 14h30min.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

No mais, defiro a cota ministerial de fl. 34.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 122751 Nr: 252-07.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: angélika cunha saibert - 

OAB:180-38o, marcelo barroso viaro - OAB:13290-a

 PROCESSO/CÓD. Nº 122751

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO PENAL em desfavor de JONAS NEVES DA SILVA, já 

qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, 

§2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

A prisão do acusado foi decretada quando da suspensão do processo 

(fls. 97/99), nos termos do art. 366 do CPP, visando assegurar a aplicação 

da lei penal e para conveniência da instrução processual.

A defesa do acusado, no bojo da resposta à acusação, apresentou 

pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 130/151), alegando, em 

síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, 

oportunidade em que juntou aos autos comprovante de endereço do 

denunciado.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo 

(fls. 153/155).

Em síntese, é o relatório. Decido.

Compulsando os autos, em que pese a fundamentação inicial lançada na 

decisão constritiva, quando a prisão cautelar foi decretada por vislumbrar 

a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, na qual foi 

calcada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, bem como 

para conveniência da instrução processual, uma vez que o réu não foi 

encontrado para ser citado pessoalmente, tenho que referidos 

pressupostos não mais subsistem, conforme passo a explicitar.

Primeiramente, vislumbro que os acontecimentos processados nestes 

autos ocorreram em meados do ano de 2009, portanto há mais de 09 

(nove) anos, e, embora o réu possua outros processos criminais por 

delitos praticados após o presente fato, tem-se que a maioria já se 

encontra encerrado, consoante folha de antecedentes criminais extraída 

no sistema APOLO, pelo que não há falar em risco de reiteração e, aliado 

ao lapso temporal decorrido, risco à ordem pública.

Por outro lado, denoto que o denunciado apresentou comprovante de 

endereço atualizado, bem como comprovou estar laborando licitamente no 

município de Araputanga-MT, circunstâncias que afastam a necessidade 

da manutenção da medida extrema para assegurar a aplicação da lei 

penal, visto que não há indícios de que poderá se evadir do distrito da 

culpa.

Ademais, não havendo notícia de que o réu poderá atentar contra a 

integridade de testemunhas, ou embaraçar a colheita de provas durante a 

instrução processual, afasta-se, consequentemente, a sustentação da 

constrição de sua liberdade por conveniência da instrução processual.

Destarte, as informações contidas nos autos demonstram ser suficientes 

e adequadas a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, 

previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Repise-se que a segregação cautelar é tratada pela jurisprudência como 

excepcional. Exige-se, para tanto, a incidência de circunstâncias 

concretas e relevantes que comprometam a ordem pública, a conveniência 

da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, as quais não foram 

evidenciadas nos presentes autos.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO” – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE 

FURTO SIMPLES, POR DUAS VEZES – 1. NULIDADE DA CITAÇÃO 

EDITALICIA – REJEIÇÃO – ACUSADO DENUNCIADO EM LOCAL INCERTO 

OU NÃO SABIDO, E TENTATIVAS EXTRAJUDICIAIS FRUSTRADAS DA 

SUA LOCALIZAÇÃO – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA 

O DECRETO DA PRISÃO CAUTELAR – OCORRÊNCIA – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – AUTOMATICIDADE DA 

CUSTÓDIA COMO MEDIDA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 366 

DO CPP SIMPLESMENTE PORQUE NÃO LOCALIZADO O PACIENTE. – 

EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. WRIT CONHECIDO E ORDEM 

PACIALMENTE CONCEDIDA PARA, TÃO SOMENTE, REVOGAR A PRISÃO 

PREVENTIVA DO PACIENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER 

MINISTERIAL. [...] 2. Fica evidenciada a carência de fundamento para o 

decreto da prisão preventiva, se não possui embasamento em fato 

concreto porventura existente nos autos que recomendasse a custódia 

com demonstração do efetivo risco que o paciente supostamente 

ofereceria à aplicação da Lei Penal, senão pelo simples fato de não ter 

sido localizado, o que por si só não justifica a medida extrema. (HC 

135468/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 07/11/2014).

 Diante de todas essas ponderações, inexistindo indícios de que a 

liberdade do implicado obstará o regular desenvolvimento da instrução 

processual ou a aplicação da lei penal e por se mostrarem suficientes e 

adequadas a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se 

a revogação da medida constritiva.

Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado JONAS NEVES DA 

SILVA, mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as 

quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da 

liberdade e decreto da prisão preventiva:

 a) Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado;

b) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside por mais de 08 

(oito) dias sem comunicar o juízo e/ou mudar-se sem atualizar o novo 

endereço, pois necessária para a instrução.

DETERMINO ao oficial de justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO 

circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, RESSALTANDO 

AO ACUSADO QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES 

SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.

Destarte, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 15/08/2018, às 17h10min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

DEPREQUE-SE o interrogatório do réu, bem como a fiscalização das 

medidas cautelares impostas na presente decisão.

Expeça-se alvará de soltura em favor do réu, salvo se por outro motivo 

deva permanecer preso, consignando as medidas cautelares impostas e a 

data da audiência acima designada.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260494 Nr: 2021-06.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo da Silva Caxias, Valdecir Alves 

de Sousa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz emilio tolon - 

OAB:20011/e, marlucia alves de souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 260494

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de relaxamento, e, subsidiariamente, revogação de 

prisão preventiva formulado pela defesa dos implicados JOSÉ RAIMUNDO 

DA SILVA CAXIAS e VALDECIR ALVES DE SOUSA, salientando que a 

prisão foi manifestamente ilegal, em razão da ausência de materialidade, 

bem como houve irregularidade formal quando da lavratura do auto de 

prisão em flagrante, visto que a autoridade policial não estava presente na 

Delegacia de Polícia Civil. Por fim, ainda pleiteia a revogação da prisão 

preventiva, com a consequente aplicação de outras medidas cautelares 

diversas da prisão (fls. 97/114 e 115/156).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Analisando as razões deduzidas no pedido em apreço, constato que as 

mesmas não são suficientes para este Juízo reconsiderar sua decisão, 

visto que ausentes fatos novos a fim de justificar a alteração do 

entendimento outrora esposado, pelo que mantenho a decisão que 

converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pelos fundamentos 

nela mencionados.

Com efeito, quanto ao argumento levantado pela defesa de ausência de 

materialidade da prisão em flagrante, tem-se que referido pressuposto já 

foi analisado quando de sua homologação, haja vista que o fumus 

commissi delicti restou bem delineado nos indícios trazidos aos autos, por 

meio do depoimento da vítima e dos policiais civis que participaram da 

diligência.

 Outrossim, embora a defesa alegue que no auto de prisão em flagrante 

foram carreadas notícias falaciosas dos autuados, sabe-se que para a 

decretação da prisão preventiva não é necessário um juízo exauriente dos 

elementos informativos colacionados aos autos, bastando, além da 

presença do fumus commissi delicti, a demonstração do periculum 

libertatis, que pode ser evidenciado por qualquer circunstância que 

justifique a constrição da liberdade dos flagrados, em benefício à ordem 

pública.

Ora, as reportagens e outros boletins de ocorrência carreados aos autos 

foram utilizados exclusivamente para demonstrar a periculosidade dos 

agentes, e consequente necessidade de se manter a medida extrema para 

salvaguardar a ordem pública, dada a reiteração das mesmas condutas 

praticadas pelos autuados.

Quanto as alegadas irregularidades formais do termo de interrogatório dos 

autuados, referente ao caderno investigatório em trâmite na Comarca de 

São José dos Quatro Marcos, tenho que referida alegação deverá ser 

elaborada perante aquele Juízo, já que este não possui competência para 

análise.

Por outro lado, tocante a tese da ausência física do Delegado de Polícia no 

momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, calha consignar que 

as providências investigativas de incumbência da referida autoridade 

podem ser efetivadas tanto fisicamente quanto de forma remota, visto que, 

mesmo à distância, a presidência do ato investigatório continua sendo 

procedida de forma direta pela autoridade policial.

Entrementes, não pode o art. 304 do Diploma Adjetivo Penal ser 

interpretado literalmente, caso contrário o Delegado de Polícia teria que 

realizar todos os atos inerentes à ação policial com suas próprias mãos, 

sendo despicienda a existência de outras funções e cargos dentro da 

corporação policial.

Referida acepção é inaceitável, primeiro que a presidência direta das 

investigações não precisa, necessariamente, ser presencial, podendo ser 

remota, conforme alhures explicitado, segundo, seria inviável ao Delegado 

de Polícia, sozinho, dar continuidade às investigações, dado ao elevado 

número de procedimentos e a escassez de recursos humanos e materiais, 

e, por fim, acrescente-se o fato de que o Delegado de Polícia, à época da 

lavratura do auto de prisão, estava em substituição legal, o que torna 

humanamente impossível estar pessoalmente em duas Delegacias de 

Polícia ao mesmo tempo.

Nessa linha intelectiva, constatado que a autoridade policial presidiu a 

lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que de forma remota, não 

há ilegalidade a ser reconhecida.

Quanto a tese de inimputabilidade e pedido de prisão domiciliar do autuado 

José Raimundo da Silva Caxias, vislumbro que também foram refutadas 

quando da homologação do flagrante, e, em que pese o novo pedido da 

defesa, restaram ausentes quaisquer circunstâncias inéditas a corroborar 

a revisão da decisão passada.

Além disso, poderá a defesa pleitear, quando da ação penal, a 

instauração do incidente de insanidade mental, na hipótese de latente 

dúvida quando a integridade mental do acusado, o que será apurado 

durante a instrução processual, vez que este Juízo não pode se basear 

somente nos atestados médicos carreados pela própria defesa.

No que tange a grave doença suportada pelo autuado José Raimundo, 

sabe-se que para o deferimento da prisão domiciliar, não basta apenas 

que haja a comprovação da doença, deverá ficar manifestamente 

comprovado que o estabelecimento prisional não é capaz de oferecer o 

tratamento necessário, o que, como se vê do ofício juntado à fl. 155, está 

sendo providenciado pela Cadeia Pública local.

Logo, não havendo motivos para relaxamento da prisão preventiva, 

tampouco para revogá-la, mantenho incólumes os fundamentos da 

decisão constritiva de fls. 84/86, pelo que INDEFIRO o pedido de fls. 

97/114 e 115/156.

Por fim, considerando o aporte do inquérito policial relativo ao presente 

feito, distribuído neste Juízo sob CI 260665, transladem-se as cópias 

necessárias para o referido procedimento investigatório, e, na sequência, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77278 Nr: 842-45.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudecir Francisco Cenedese, Adriana Maria Bressan 

Cenedese, Pedro Cenedese, Deoclécio Luiz Cenedese, Dalva Maria 

Cenedese, Ivana Salete Becker Cenedese, Claumir José Cenedese, 

Adenilse Aparecida Cenedese, Clóvis Antonio Cenedese, Carla Cristina 

Cenedese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726-B, Newton Acunha Rocha - OAB:MT 5.489-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução proposta por Claudecir 

Francisco Cenedese, Adriana Bressan Cenedese, Deoclécio Luiz 

Cenedese, Ivana Salete Becker Cenedese, Pedro Cenedese, Dalva Maria 

Cenedese, Claumir José Cenedese, Adenilse Aparecida Cenedese, Clóvis 

Antônio Cenedese e Carla Cristina Cenedese em desfavor de Mocellin 

Comércio e Representação Ltda.

Às fls. 726/729 dos autos, as partes informam a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida às fls. 726/729 e 

por corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Custas e honorários, conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42925 Nr: 2275-60.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ivan Luiz Brizot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Soares Bandeira de Camargo, 

Maria Lúcia Mendes de Almeida Soares de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Alves Pereira - 

OAB:3277-A/MT, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A/MT, Luiz 

Fernando Bressan Aranda - OAB:MT 12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Ivan Luiz 

Brizot em desfavor de José Carlos Soares Bandeira de Camargo e Maria 

Lúcia Mendes de Almeida Soares de Camargo.

A parte Exequente às fls. 98/102, postulou pelo cumprimento do acordo 

delineado anteriormente nos autos, conforme fls. 79/80 e 95/96.

Por sua vez, a parte Executada em manifestação à fl. 106, informou o 

integral cumprimento do acordo, conforme documentos às fls. 107/173.

Intimada para se manifestar acerca do regular cumprimento da obrigação, 

a parte Exequente quedou-se inerte, conforme certidão à fl. 176.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando que o silêncio da parte Exequente importa em 

reconhecimento do adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova 

Mutum/MT para providenciar as baixas das averbações determinadas por 

ocasião da decisão à fl. 79, ante o integral cumprimento da obrigação pela 

parte Executada.

Custas e honorários conforme acordado.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81712 Nr: 4459-13.2014.811.0086

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Graziela Alves Nogueira Conceição - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo (ML 

GOMES) - OAB:MT 8794-B, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:MT 17528/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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82049 Nr: 151-94.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Duarte de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Gleison Furlan Picinin - 

OAB:MT 16.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas partes, passo 

a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos:1. Qual é a idade, 

profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) 

e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2.A parte pericianda está 

atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de 

trabalhar? No que trabalhava?3.A parte pericianda tem (ou teve) lesão, 

doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua 

capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, 

informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em 

que teve início e se há aleijão ou deformidade estética?4.Há 

enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, 

segundo o diagnóstico médico?5.A parte pericianda tem pleno e efetivo 

acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem 

que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento 

ou efeito colateral?6.Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)?7.A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas?8.Qual é a data provável do 

início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral?9.A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução?10.A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de 

terceiros)?11.Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte 

pericianda é suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa 

profissão que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento?Por fim, imediatamente conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38195 Nr: 1168-15.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudecir Francisco Cenedese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janone da Silva pereira - 

OAB:MT 7.055-B, Newton Acunha Rocha - OAB:MT 5.489-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Revisional c.c. Desconstituição de Títulos Extrajuciais 

e Cancelamento de Registro de Penhor proposta por Claudecir Francisco 

Cenedese em desfavor de Mocellin Comércio e Representação Ltda.

Às fls. 432/435 dos autos, as partes informam a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida às fls. 432/435 e 

por corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Custas e honorários, conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 96288 Nr: 3936-30.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açucar e Alcool Bandeirantes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOSE LUDUVERIO 

PIZAURO - OAB:272593, Daniel Ferreira Bueno - OAB:SP 217.597, 

Jaci Alves Ribeiro - OAB:200451, Ricardo Alves Pereira - OAB:SP 

180.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tadeu Karasek Junior - 

OAB:PR 35.576

 INDEFIRO a impugnação do laudo de avaliação formulada pela Executada 

Açucar e Alcool Bandeirantes S.A., e por não verificar inconsistências 
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que possa acarretar a nulidade do auto de avaliação de fls. 9v°/11, 

procedo com a sua HOMOLOGAÇÃO, para que surta seus demais efeitos. 

Com o trânsito em julgado da presente decisão, conclusos para 

deliberação.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 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.: 54775 Nr: 2253-94.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirio João Bianchezzi, Norival Pedro 

Bianchezzi, Célia Rodrigues Pessoa, Liane Albina Giacomoni Bianchezzi, 

Nilton Jose Bianchezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 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),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, tendo em vista que as custas 

juntadas às fls. 122/123 foram erroneamente recolhidas junto ao TJMT, 

quando deveriam ter sido recolhidas em favor do Juízo Deprecado 

(Itajaí-SC). 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.: 81869 Nr: 41-95.2015.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Município de Santa Rita do 

Trivelato/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 729 do NCPC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu advogado, para que retire os presentes autos em 

cartório, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando ciente de que, decorrido o 

prazo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106818 Nr: 4788-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rossi Digitação e Cobrança LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Meneghel, Eda Furlani Rolim Meneghel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabel Cristina Rezende 

Yamashita - OAB:PR/21.487, Tadeu Karasek Junior - OAB:PR 35.576

 4.Realizado o depósito nos autos dos honorários periciais, intime-se o 

Senhor Perito para que no prazo de 10 (dez) dias, informe por simples 

comunicação nos autos, dia e hora da realização da perícia, bem como 

para que no prazo de 30 (trinta) dias após a perícia, proceda com a 

confecção e consequente entrega do laudo pericial, bem como pelos 

assistentes técnicos, nos moldes do art. 417, § 2°, do Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria Judicial providenciar a regular intimação das 

partes.4.1No tocante ao laudo pericial, deve o Senhor Perito guardar fiel 

observância ao art. 473 do Código de Processo Civil.4.2Nos ditames do 

art. 465, § 4°, do “Codex” Processual Civil, determino que a Secretaria 

Judicial proceda com liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários periciais em favor do Senhor Perito quando do agendamento da 

perícia.5Apresentado o laudo pericial pelo Senhor Perito, intimem-se as 

partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme art. 477, § 1°, do Manual de Processo Civil.5.1Realizado 

questionamento pelas partes acerca da perícia, intime-se o Senhor Perito 

para prestar os devidos esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos ditames da redação do art. 477, § 2°, do Código de Processo 

Civil.5.2Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, e não havendo 

esclarecimentos a serem prestados, determino que a Secretaria Judicial 

proceda com a liberação dos outros 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários periciais em favor do Senhor Perito.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76113 Nr: 4686-37.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678, Marco André Honda Flores - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.219 e 1.220 da CNGC, 

impulsiono estes autos à expedição de matéria para a imprensa, com a 

finalidade de REITERAR A INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado, 

para que retire o edital na Secretaria da Segunda Vara, para publicação, 

dando cumprimento ao que determina o artigo 257 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71985 Nr: 497-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda, Domingos 

Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir Francisco Cenedese, Adriana Maria 

Bressan Cenedese, Pedro Cenedese, Deoclécio Luiz Cenedese, Dalva 

Maria Cenedese, Ivana Salete Becker Cenedese, Claumir José Cenedese, 

Adenilse Aparecida Cenedese, Clóvis Antonio Cenedese, Carla Cristina 

Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, Evandro Santos da Silva - OAB:MT 

5.726-B, Newton Acunha Rocha - OAB:MT 5.489-A, Newton Cardoso 

Junior - OAB:13958

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Mocellin Comércio e 

Representações Ltda em desfavor de Claudecir Francisco Cenedese, 

Adriana Bressan Cenedese, Deoclécio Luiz Cenedese, Ivana Salete 

Becker Cenedese, Pedro Cenedese, Dalva Maria Cenedese, Claumir José 

Cenedese, Adenilse Aparecida Cenedese, Clóvis Antônio Cenedese e 

Carla Cristina Cenedese.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 91/94, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 91/94 para que produza seus jurídicos e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 382 de 625



legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o art. 924, 

III, ambos do Código de Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Custas e honorários, conforme constou no acordo.

De mais a mais, dê-se fiel cumprimento ao item “2” do pleito à fl. 92.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86363 Nr: 2736-22.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moura & Lima LTDA ME, Clair Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO, os presentes autos com a 

finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerente, através de seu 

advogado, para retirar a carta precatória expedida nesta data, para as 

devidas providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108748 Nr: 5352-96.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anne da Silva Marjory Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Megatranz Transpores Ltda, Claudio Vilas 

Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto de Moura - 

OAB:SP 97.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Gesteira Costa 

Pinto de Campos - OAB:205.396/SP, GABRIELA SILVA ANTEQUERA - 

OAB:SP 311972, Jose Armando da Gloria Batista - OAB:41775/SP

 Vistos, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 15 de 

agosto de 2018, às 13h30min.

Intime-se a Testemunha no endereço indicado.

No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a 

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, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115257 Nr: 1477-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomário Taborda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Schmitt - OAB:5694-SC, 

Valdir Jose Michels - OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o conteúdo da decisão à fl. 9, e do documento à fl. 15v°, 

intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do delineado à fl. 9, uma vez que não se trata “a 

priori” de devolução de carta precatória, mas se solicitação de documento 

faltante.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se a presente epístola 

ao Juízo de Origem, com as nossas homenagens.

Com o aporte aos autos do documento solicitado, dê-se fiel cumprimento 

ao determinado à fl. 9.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 96547 Nr: 4111-24.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Maximo Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Viero Trevisan, Luiz Vieiro Trevisan, 

Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Vieira Passos - OAB:MT 

17731, Antonio Paulo Zambrim Mendonça - OAB:MT 6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - OAB:MT 

4094

 Vistos, etc.

De proêmio, intime-se a parte Exequente para recolhimento complementar 

da diligência, conforme manifestação do Senhor Oficial de Justiça à fl. 27, 

sob pena de devolução da missiva no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, em igual prazo, determino que a parte Exequente acoste aos 

autos certidão de inteiro teor do imóvel objeto de avaliação, em sendo 

necessário.

Transcorrido o prazo, sem recolhimento complementar da diligência, 

devolva-se a presente epístola ao Juízo de Origem, com as nossas 

homenagens.

Com o aporte aos autos do pagamento do pagamento complementar da 

diligência, cumpra-se conforme determinado à fl. 12.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70863 Nr: 3376-30.2012.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nutriverde - Industria e Comércio de Imp. E Exportação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renê Corassa - OAB:MT 4.972-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos, etc.

De proêmio, intime-se a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos informações acerca de processo/procedimento de 

inventário em relação a Senhora Ana Maria Scolaro Borsato, 

disponibilizando, inclusive, acerca de nomeação de inventariante.

Ademais, suspendo os atos constritos ate a manifestação do Deprecante 

sobre o óbito e a possibilidade de prosseguimento do leilão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111508 Nr: 6813-06.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Pastor Silva - 

OAB:SP 307.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento ao delineado na r. decisão à fl. 10, considerando a 

manifestação do Juízo Deprecante à fl. 15.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80381 Nr: 3545-46.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleison Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT 5.736-O

 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 requerida, por seus advogados, para no prazo 

de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da proposta de honorários, já que 

arcará integralmente com os honorários periciais, forte no art. 465, § 3°, 

do Manual de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80339 Nr: 3496-05.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniele da Silva de Queiroz, Douglas Aparecido de 

Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidnei Rebouças Leite, Construtora Dalcol 

Ltda. - Me, Metalurgica Triangulo L. C. Toda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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 seus advogados, para que informe 

o endereço do requerido Cidnei Rebouças Leite, a fim de viabilizar sua 

citação, no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001203-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KESSBIER IND. E COM. DE CHOPES E CERVEJAS ESPECIAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RICARDO TANUCCI (EXECUTADO)

MMC TECH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

P. R. TANUCCI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, acerca do cadastramento no 

sistema de arrecadação do TJMT do pedido de parcelamento das custas, 

podendo acessar diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia", consoante informação anexa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000397-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIA ALEXANDRE DE SOUZA MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000397-94.2018.8.11.0045 Vistos. Tendo em 

vista que a ação de busca e apreensão n°. 3519-43.2017.811.0086, 

código 105431, reputada conexa com a presente ação revisional de 

contrato, tramita perante o Juízo da Primeira Vara desta Comarca, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para julgamento da presente ação revisional, 

em favor do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE NOVA MUTUM, nos termos dos 

artigos 55 e 58, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao 

Juízo Competente. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. NOVA 

MUTUM, 30 de maio de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000397-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIA ALEXANDRE DE SOUZA MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000397-94.2018.8.11.0045 Vistos. Tendo em 

vista que a ação de busca e apreensão n°. 3519-43.2017.811.0086, 

código 105431, reputada conexa com a presente ação revisional de 

contrato, tramita perante o Juízo da Primeira Vara desta Comarca, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para julgamento da presente ação revisional, 

em favor do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE NOVA MUTUM, nos termos dos 

artigos 55 e 58, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao 

Juízo Competente. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. NOVA 

MUTUM, 30 de maio de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza 

de Direito

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

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, 
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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.

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.

Nova Mutum, 28 de junho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24181 Nr: 455-79.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toni Juliano Emerick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B, Laura 

Beatriz S. Morganti - OAB:189829-SP

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70261 Nr: 2804-74.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Raimundo dos Santos

 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: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 79, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102871 Nr: 55784-66.2010.811.0086

 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: Dario Largura, Marly Salles Largura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Ante todo o exposto e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, somente 

para DETERMINAR a devolução do valor pago a maior pela parte 

Requerente, que dependerá de liquidação de sentença, na forma simples, 

com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a 

partir da citação; Custas pelo requerente. Honorários sucumbenciais em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo que a teor art. 86, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, promovo a distribuição da 

sucumbência nos seguintes termos: • 60% (sessenta por cento) a ser 

pago pela parte Autora aos Patronos dos Requeridos; • 40% (quarenta por 

cento) a ser pago pela parte Requerida ao Advogado da parte 

Requerente. Por fim, desentranhem-se os documentos de fls. 429/600, 

uma vez que se trata de cópias dos documentos de fls. 286/394. 

Publica-se. Registra-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42147 Nr: 1507-37.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por MARIA DO 

CARMO SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 238/239, alvarás de liberação de valores.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 104709 Nr: 3115-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de VICTOR PEREIRA DA 

SILVA, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 54, a parte requerente informou o desinteresse do prosseguimento 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 54), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 54 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110511 Nr: 6218-07.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderson Junior Ortiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Desde logo, para realização de perícia médica, 

nomeio como perito o Dr. Rodrigo Mustafa de Albuquerque, podendo ser 

localizado no seguinte endereço: Rua dos Jatobás, 684, AP 08, Jardim das 

Orquídeas, Nova Mutum/MT, sendo que o laudo a ser entregue no prazo 

de 15 (quinze) dias, após a realização da perícia. A título de remuneração, 

fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), o valor 

máximo permitido pelo Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da 

Justiça Federal, em virtude da especialização do profissional, bem como 

pelo fato de que a médica nomeada é a única desta Comarca cadastrada 

no referido sistema. Nos termos do artigo 465, inciso III, do Código de 

Processo Civil, intimem-se as partes para apresentação de quesitos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, a intimação do perito para a realização 

da perícia deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos. Fica desde já determinado que o profissional agende 

data para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Determino também, a 

realização de estudo social pela assistente social do juízo, para verificar a 

renda per capita da família do requerente. Apresentado o laudo da perícia, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91969 Nr: 1170-04.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Rogério de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89904 Nr: 4950-83.2015.811.0086

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA. – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92031 Nr: 1211-68.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRZ, JVRZ, SARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelino Santana de Oliveira 

Junior - OAB:MT 21.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Intime-se o Douto Promotor de Justiça para que assine a manifestação 

ministerial encartada à fl. 56.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95149 Nr: 3151-68.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizandra Alzira de Paula Pacheco - ME, 

Elizandra Alzira de Paula Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 
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manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 58, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44677 Nr: 4061-42.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bioauto MT Agroindusrial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida Filho Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Queiroz Linhares - 

OAB:MT - 9.088-B, Cesar Roberto Boni - OAB:MT 8268-B, Sandro 

Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido andamento ao feito, requerendo o que entender de direito sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78316 Nr: 1701-61.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdMEL, LdSC, SDZM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 76, bem como da 

restrição via Renajud de fls 73/74, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos 

o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111985 Nr: 7027-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa de Carnes Chapecó Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Cesar Borssatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maite Martina Santana e Santos 

Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 32, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96169 Nr: 3872-20.2016.811.0086

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AC, JKP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando de Matos Borges - 

OAB:11068-B, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 

21.954

 Vistos.

 Primeiramente, acolho a cota ministerial de fl. 210 e, desde logo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12.07.2018, às 13 horas. 

Intimem-se as partes para que compareçam ao ato acompanhadas de 

advogado. Intime-se a genitora para que compareça ao ato acompanhado 

do menor, que também será ouvido em Juízo.

 No mais, sem prejuízo de tais deteminações, concedo vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste acerca do pedido de urgência de 

fls. 211/213.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70943 Nr: 3461-16.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Rádi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, BB Seguros - Companhia 

de Seguros Aliança do Brasil, Brasil Veículos Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvidas de fls. 133, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71674 Nr: 186-25.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Carla Cristiana Buss

 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: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 127/128, 
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requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102558 Nr: 1819-32.2017.811.0086

 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: Zurich Minas Brasil Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA SANTOS BIZINOTTO, Ataide Bizinotto 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 83/84, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108678 Nr: 5318-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Matias Bertolin Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 63, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112269 Nr: 7160-39.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO RODRIGUES - OAB:84676, Priscilla Akemi Ashiro - 

OAB:OAB/MT 304.931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A em face de TOP 

TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 7.483,25 (sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e 

vinte e cinco centavos).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil.

Considerando que o documento juntado à fl.68 é estranho à lide, 

proceda-se o desentranhamento do referido documento, entregando ao 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86166 Nr: 2635-82.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Sandoveti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSÁTORIA DE DANOS MORAIS COM 

PEDIDO LIMINAR proposta por RUBENS SANDOVETI em face de BANCO 

INTAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

À fl. 89, a parte autora informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 89), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 89 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pelo requerente nos termos do artigo 90 do Código de Processo 

Civil.

Sem honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97141 Nr: 4540-88.2016.811.0086

 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: Ecoplan Agropecuária Ltda, Percival Ignacio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johannes Petrus Van Velsen e sua Mulher, 

Jean Maurice Viret e sua Mulher, Cesar Antonio Brizot, Ivan Luiz Brizot, 

Paule Bourgeais Couturier, Julius Maarten Menko e sua Mulher, André 

Victor Henri Destombe e Sua Esposa, Armand Borgeais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:MT 882, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:
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 Vistos.

Este juízo diligenciou junto aos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça 

para obtenção de endereços, de forma que não restaram frutíferas as 

diligencias, notadamente ante ao fato de os requeridos serem estrangeiros 

e não terem documentos registrados neste país, ocasião em que foi 

tentada a busca pelo nome destes nos sistemas disponíveis para 

consulta, tendo restada infrutífera a localização dos requeridos.

 Considerando que os requeridos Johannes Petrus Van Velsen, Jean 

Maurice Viret e Julius Maarten Menko estão em local incerto e não sabido, 

bem como a parte requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a 

parte requerida, DETERMINO que seja o mesmo citado por edital, nos 

termos do artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94869 Nr: 2967-15.2016.811.0086

 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: Ecoplan Agropecuária Ltda, Percival Ignacio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindstron Bertil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:MT 882, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Este juízo diligenciou junto aos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça 

para obtenção de endereços, de forma que não restaram frutíferas as 

diligencias, notadamente ante ao fato de o requerido ser estrangeiro e não 

terem documentos registrados neste país, ocasião em que foi tentada a 

busca pelo nome destes nos sistemas disponíveis para consulta, tendo 

restada infrutífera a localização do requerido.

 Considerando que o requerido Lindstron Bertil está em local incerto e não 

sabido, bem como a parte requerente e este juízo não lograram êxito em 

localizar a parte requerida, DETERMINO que seja o mesmo citado por edital, 

nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94799 Nr: 2931-70.2016.811.0086

 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: Ecoplan Agropecuária Ltda, Percival Ignacio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johan George Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:MT 882, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Este juízo diligenciou junto aos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça 

para obtenção de endereços, de forma que não restaram frutíferas as 

diligencias, notadamente ante ao fato de o requerido ser estrangeiro e não 

terem documentos registrados neste país, ocasião em que foi tentada a 

busca pelo nome destes nos sistemas disponíveis para consulta, tendo 

restada infrutífera a localização do requerido.

 Considerando que o requerido Johan George Schmidt está em local 

incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo não 

lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja o 

mesmo citado por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72211 Nr: 708-52.2013.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT, Adriano Xavier Pivetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Máxima Ambiental Serviços Gerais e 

Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 Ante todo o exposto, RESOLVO O MÉRITO DA AÇÃO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: I – JULGAR 

IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO promovida pela reconvinte MÁXIMA 

AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES em face do MUNICÍPIO 

DE NOVA MUTUM e condenar a reconvinte ao pagamento das custas 

processuais concernentes à reconvenção e aos honorários 

sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

atribuído à reconvenção, nos termos do artigo 85, § 1° e § 2°, do CPC; II – 

JULGAR PROCEDENTE A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, em desfavor de MÁXIMA AMBIENTAL 

SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES, a fim de reputar como suficiente o 

valor do depósito realizado pelo autor às fls. 52/54, na importância de R$ 

4.065,87 (quatro mil e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), 

referente ao montante de R$ 3.661,23 (três mil, seiscentos e sessenta e 

um reais e vinte e três centavos), acrescido da respectiva atualização 

monetária. Assim, DECLARO EXTINTA A OBRIGAÇÃO de pagar quantia 

certa do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM em face da empresa MÁXIMA 

AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES, a qual deverá levantar 

integralmente o valor depositado, sem nada mais exigir da Administração 

Municipal, conforme artigo 546, do CPC. Condeno a requerida MÁXIMA 

AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais 

fixo na importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado 

atribuído à causa (consignação em pagamento), segundo artigo 85, § 2°, 

do CPC. Intime-se a requerida para efetuar o levantamento da quantia 

depositada. Transitada em julgado esta sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100182 Nr: 305-44.2017.811.0086

 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: Rogers Rafael Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embrasystem Tecnologia em Sistemas IMP e 

Exp Ltda "BBOM".

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Quadros dos Santos - 

OAB:MT 16.621-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DA 

QUANTIA PAGA E INDEIZAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por 

ROGERS RAFAEL RODRIGUES DE FREITAS em face de EMBRASYSTEM 

TECNOLOGIA EM SISTEMAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 

BBOM, ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 107 o autor emendou à inicial, juntando aos autos a procuração 

original.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Assim, recebo a inicial, eis que a primeira vista se mostra de acordo com 
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os requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 21/09/2018, às 13:00 horas, a qual será realizada 

no centro judiciário de solução de conflitos.

 CITE-SE a requerida sobre os termos da inicial bem como INTIME-A para 

que compareça ao ato designado acompanhada de advogado, importando 

a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

Se não houver acordo, poderá as requerida contestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde que o faça por intermédio de advogado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-32.2010.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CARINE ALBRECHT DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT0007023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA OAB - 

MT0015906A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Numero do Processo: 

8010226-32.2010.8.11.0086 REQUERENTE: DEBORA CARINE ALBRECHT 

DE GODOY REQUERIDO: QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Sentença proposta por Debora Carine 

Albrecht de Godoy em desfavor de Queiroz Center Motos Ltda. Às fls. 

19/23, aportou informação quanto ao cumprimento da obrigação. 

Devidamente intimada quanto ao pagamento a parte Exequente informou a 

conta bancária para fins de transferência à fl. 18. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Isto posto, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sem custas e honorários 

sucumbenciais. Ademais, diante do pagamento informado às fls. 19/23, 

determino à expedição de alvará judicial para liberação de valores, 

observando a conta bancária informada à fl. 18. Transitada em julgado 

esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de 

nova determinação. P.I.C. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de abril de 

2017. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-32.2010.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CARINE ALBRECHT DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT0007023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA OAB - 

MT0015906A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Numero do Processo: 

8010226-32.2010.8.11.0086 REQUERENTE: DEBORA CARINE ALBRECHT 

DE GODOY REQUERIDO: QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Sentença proposta por Debora Carine 

Albrecht de Godoy em desfavor de Queiroz Center Motos Ltda. Às fls. 

19/23, aportou informação quanto ao cumprimento da obrigação. 

Devidamente intimada quanto ao pagamento a parte Exequente informou a 

conta bancária para fins de transferência à fl. 18. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Isto posto, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sem custas e honorários 

sucumbenciais. Ademais, diante do pagamento informado às fls. 19/23, 

determino à expedição de alvará judicial para liberação de valores, 

observando a conta bancária informada à fl. 18. Transitada em julgado 

esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de 

nova determinação. P.I.C. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de abril de 

2017. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117930 Nr: 2739-69.2018.811.0086

 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): Wellintom Ferreira Barbosa, Jhonattan Renato 

Olivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA BRUNO AGUIAR - 

OAB:23375/O

 TC nº 2739-69.2018.811.0086

 Código: 117930

Vistos, etc.

 Dispensado o relatório na forma do § 3º, do artigo 81 da Lei 9.099/95.

Decido.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado, a princípio, para apuração 

do delito de ameaça, o qual não restou caracterizado, restando verificado 

o cometimento do delito previsto no art. 345 do Código Penal por Wellintom 

Ferreira Barbosa e Jhonattan Renato Olivo contra Rosana da Silva 

Camargo.

O Ministério Público se manifestou à fl. 24 pugnando pela extinção da 

punibilidade dos autores do fato, ante a ausência da propositura da ação 

penal privada competente.

Decido.

Pois bem, no dia 28 de setembro de 2017 foi elaborado Boletim de 

Ocorrência noticiando a suposta prática do delito tendo como autores do 

fato Wellintom Ferreira Barbosa e Jhonattan Renato Olivo.

De acordo com o artigo 103 do Código Penal, a vítima dispõe de 06 (seis) 

meses, a contar da data em que soube quem é o autor do fato delituoso, 

para manifestar a sua vontade para contra ele representar.

Observando o lapso temporal percorrido da data do fato ao dia de hoje, 

verifica-se que já escoou, o prazo semestral, sendo medida de rigor a 

extinção de punibilidade dos autores do fato.

Diante disso, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores do fato 

Wellintom Ferreira Barbosa e Jhonattan Renato Olivo, com esteio nos 

artigos 103 c.c 107, inciso IV, segunda figura, ambos do Código Penal.

Dê-se baixa no distribuidor, para que não fique constando registros 

criminais em face da autora, exceto para fins de requisição judicial.

Cumpra-se.

Nova Mutum/MT, 21 de junho de 2018.

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE BLAUTH REUTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ROBERTO BALDISSERA OAB - MT0022625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000225-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FILIPE BLAUTH REUTER REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 
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SA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Vistos, 

etc. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 12854886) e a 

consequente desistência tácita do Recurso Inominado acostado aos 

autos, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. Expeça-se o alvará, caso 

necessário, após arquivem-se os autos. 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, 19 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-98.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FURLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010068-98.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO FURLIN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. 12872699] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia[id. 

n. 13020372], 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, 19 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-72.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SALES VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010363-72.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS SALES VELOSO REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS 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. 12877540] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

13445509], 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, 19 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010062-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSON ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

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 8010062-23.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: CLEDSON ALVES RIBEIRO EXECUTADO: 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. 12256578] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 12360095], 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 
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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, 19 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA 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 1000686-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDINEIA MENDES 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. 12416940] 

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. 12459418], 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, 19 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010313-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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 8010313-41.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDINEI DA SILVA DE ARRUDA 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. 11838921] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12990130], 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, 19 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010624-37.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LERISE CACIA DE ALMEIDA GREFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010624-37.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: LERISE CACIA DE ALMEIDA GREFF REQUERIDO: HDI 

SEGUROS S.A. Vistos, etc. Ante a notícia do acordo celebrado entre as 

partes (id. 10530084), opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, 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 

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, 19 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010341-77.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VILMA CAPISKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

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 8010341-77.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: EVA VILMA CAPISKI EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

CARTOES 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. 

13662747] 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. 13699120], 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, 19 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON ORLANDO GONCALVES VELOSO (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 1000220-07.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ILTON ORLANDO GONCALVES VELOSO REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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. 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. 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 da questão controvertida. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização 

Por Danos Morais proposta por Ilton Orlando Gonçalves Veloso 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 ao 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. Noticia o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada referente a um débito que alega desconhecer, afirmando não 

possuir relação jurídica com esta, argumentando que a anotação restritiva 

lhe ocasionou danos morais. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações do 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, 

bem como pela Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços 

Pessoa Física, devidamente assinados pelo Reclamante junto ao Banco do 

Brasil, do qual a Reclamada é cessionária do crédito, informação 

corroborada 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, 

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. Trago à colação ementa 

neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de 

notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica 
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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 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, 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. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

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 da 

Excelentíssima juíza 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 

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, 19 de junho 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.: 49532 Nr: 612-08.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jesus de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:MT 20.055, Lucimar Rodrigues de Freitas Valerio - 

OAB:MT 18.267

 “Vistos.

Considerando a excepcionalidade da situação gerada pela greve dos 

caminhoneiros, ante a falta de combustível, bem como a Portaria de nº 

27/2018-DS/MN, redesigno a audiência para o dia 26 de novembro, às 

14h30min.

Outrossim, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, afim de que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço atualizado da testemunha 

Oduvaldo Cruz Lacerda, sob pena de preclusão.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117783 Nr: 2670-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A

 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 comparcer na Secretaria da 3ª 

Vara desta para retirar pessoalmente a "CERTIDÃO DE CRÉDITO", o mais 

breve possível eis que o APF será remetido ao Arquivo É o que me 

cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 49532 Nr: 612-08.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jesus de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:MT 20.055, Lucimar Rodrigues de Freitas Valerio - 

OAB:MT 18.267

 INTIMAÇÃO dos réus através dos advogados, da audiência designada 

para o dia 26/11/2018 às 14:30 horas, na Terceira Vara Criminal desta 

Comarca. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113131 Nr: 356-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Dantas Castelo Branco, Marcos dos 

Santos Silva, Luciano Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Marcelino Santana de Oliveira Junior - 

OAB:MT 21.500

 Assim, inexistindo questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual, bem como considerando que a denúncia 

satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, recebo-a, na forma interposta em 

juízo.Designo o dia 15 de agosto de 2018, às 16h45min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.Cite-se e intimem-se os 

acusados.Intimem-se, ainda, as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.Oficie-se a SEJUDH 

requisitando-se o comparecimento da ré Fabiana Dantas Castelo Branco, 

presa na Cadeia Pública de Nortelândia/MT, assim como o réu Luciano 

Mariano da Silva, atualmente recolhido na Penitenciária de Água 

Boa/MT.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000225-57.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NOIDORI ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

HIEDA CORSO SANTINI (REQUERENTE)

CARLA CORSO SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA OAB - GO17468 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000225-57.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: NOIDORI ARMAZENS GERAIS LTDA - ME, CARLA CORSO 

SANTINI, HIEDA CORSO SANTINI REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Os autos vieram conclusos para recebimento, porém não 

há pedido de justiça gratuita ou comprovante de pagamento das taxas 

judiciárias. Assim, a parte Requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais 

ou requerer o pedido o benefício de justiça gratuita, justificando-o. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 21 de junho de 2018. Luciene 

Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000194-37.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000194-37.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: IVETE PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Os autos vieram conclusos para recebimento, porém não há 

pedido de justiça gratuita ou comprovante de pagamento das taxas 

judiciárias. Assim, a parte Requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais 

ou requerer o pedido o benefício de justiça gratuita, justificando-o. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 11 de junho de 2018. Luciene 

Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20605 Nr: 2585-02.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RENATO CALDEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fls. 192/193).

Expeçam-se os respectivos alvarás e, em seguida, conclusos para 

sentença extintiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63373 Nr: 2082-34.2013.811.0012

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRYELA MEDRADO HEMMING, RAIMUNDO NONATO 

MEDRADO, MARIA LEITE ARAUJO MEDRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS LUIS HEMMING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:5880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 203), uma vez que se extrai do Sistema Apolo que 

os autos ficaram retidos no Ministério Público de 19/04/2018 a 03/05/2018, 

impossibilitando, assim, a realização de carga do feito pelo peticionante 

para cumprimento do despacho de fl. 201.

Intime-se, novamente, o causídico peticionário de fls. 199/200 para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as, pena de indeferimento.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40255 Nr: 935-07.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GLOBO LTDA, PAULO 

PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14.848-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON J. G. FALEIRO - 

OAB:5048

 Vistos.

Primeiramente, considerando as avaliações dos bens penhorados (fls. 47 

e 139) datam de 2013 (fl. 47) e fevereiro de 2016 (fl. 139), frente à 

eventual depreciação do bem móvel e valorização do bem imóvel, 

determino que estes sejam reavaliados.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo e, em 

seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 14890 Nr: 1218-74.2005.811.0012

 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: NEILA ZOCCA VILLAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JESUS LEÃO DE ANDRADE, 

CELIA TEREZA RIBEIRO LEÃO, SAMUEL PINHO BARREIRO, RUY 

STRUCKEL, NEIDE MARIA TEIXEIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2.311-MT

 Vistos.

Anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo a causídica da parte 

autora, indicada em fl. 620.

Certifique-se quanto a intimação dos requeridos da avaliação de fls. 

611/612.

 Sem prejuízo, tendo em vista que o Perito nomeado, devidamente intimado 

em fl. 617, quedou-se inerte, nomeio em sua substituição o Sr. Sr. Pedro 

Zigrossi Garcia, com endereço à Rua Fátima do Sul, 143, centro, Escritório 

Alfa Contabilidade, Nova Xavantina – MT.

Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, arguir impedimento ou 

suspeição do perito, se o caso, e indicar assistente técnico, caso 

entendam necessários.

Após a ciência de sua nomeação, o perito deverá apresentar, em 05 

(cinco) dias, proposta de honorários, currículo, com comprovação de 

especialização, contatos profissional, em especial endereço eletrônico 
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para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, art. 465).

Serão intimadas as partes da proposta de honorários, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, para manifestarem.

Defiro, desde logo, o levantamento de 50% do valor dos honorários 

periciais a favor do perito, antes do início da perícia (CPC, §4º, 465).

 Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo, contados da data 

da perícia, devendo ser atendidos o art. 466 e 473 ambos do CPC.

Juntado o laudo, digam as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66075 Nr: 1302-60.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SILVA BARCELOS, CARMEN SYLVIA ONOFRE 

DE SOUZA, EDIVALDO CELESTINO BARBOSA, EDUARDO CELESTINO 

BARBOSA, DANIEL GOMES MARINHO, DANIEL XAVIER BRITO, IVETE 

PEREIRA, FRANCISCO GOMES DOS REIS, ELITANIA ANJOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 322.

Destarte, reitero a intimação das partes para requererem o que 

entenderem de direito no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista o 

retorno dos autos do juízo “ad quem”.

Quanto da intimação do requerido, atente-se ao prescrito no art. 183 do 

CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se em definitivo com as 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Do contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63849 Nr: 2586-40.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos do juízo “ad quem”, intimem-se as partes para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

observando-se quanto ao requerido o art. 183 do CPC.

Decorrido o prazo retro, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62717 Nr: 1372-14.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEONICE GONÇALVES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS em face de Jeonice Gonçalves Barreto, 

qualificados nos autos, em que alega, em síntese, que os valores 

referentes aos cálculos elaborados pelo exequente/impugnado 

apresentam excesso em relação ao real valor, no importe de R$ 10.814,03 

(dez mil oitocentos e quatorze reais e três centavos), em decorrência da 

utilização de data de início do benefício (DIB) errônea.

Instada a manifestar, a parte exequente requereu a improcedência da 

impugnação (fls. 184/186).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Da análise do feito verifica-se que há razão a impugnação da executada, 

eis que, conforme assentado pelo eg. Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região (fls. 165/169), em decisão dotada de imutabilidade, ante a coisa 

julgada, “in casu”, a DIB observar-se-á a data do requerimento 

administrativo, este que se deu em 26/06/2015 (fl. 126).

Com efeito, considerando que o benefício foi implantado em 02/05/2014 (fl. 

178), inexistem valores a serem recebidos pela exequente em razão do 

benefício objeto dos autos.

DISPOSITIVO

Posto isso, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo INSS e, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo extinto o 

feito com resolução de mérito.

Em consequência, considerando a inexistência de valores a serem 

recebidos pela exequente, após o trânsito em julgado do presente 

“decisum”, o feito deve ser arquivado em definitivo com as baixas de estilo 

e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62713 Nr: 1368-74.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVINO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O cálculo de fls. 164/165 encontra-se incorreto, mormente no que tange à 

verba honorária fixada em sede de impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Destarte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

adequar corrigir os cálculos apresentados nos exatos termos da decisão 

de fl. 162.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64272 Nr: 3027-21.2013.811.0012

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO, 

ALESSANDRO MAINARDI, STEFANIA MENEGHETI MAINARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVA AGRO DO BRASIL-IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141-SP

 Vistos.

Reitere-se a intimação da parte autora, na pessoa de seu causídico, nos 

termos do despacho de fl. 184, salientando que a inércia importará em 

extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido 

e regular do feito (art. 485, IV do CPC).

Decorrido o prazo, conclusos para a devida extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63342 Nr: 2048-59.2013.811.0012

 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: VILSON PAULO DOS REIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABHETA GABRIELLA BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:3971/MT, MIRIAN LUCIA HONORATO - 

OAB:14602-A/MT

 Vistos.

Primeiramente, retifique-se na capa dos autos e no Sistema Apolo a 

causídica da requerida (fls. 110/111).

No mais, tendo em vista que o feito já corre em prioridade em razão da 

demandada ser pessoa idosa, indefiro o pedido de fl. 110.

Lado outro, defiro o pedido de fl. 107, eis que não acarretará qualquer 

prejuízo às partes.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 106.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28114 Nr: 2558-48.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON LUIS HECK BARZOTTO, ELIANE 

CASTRO AVELAR BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

Citada, a parte executada não indicou bens à penhora ou quitou o débito.

Para o prosseguimento do feito, a parte exequente requereu a busca de 

ativos financeiros existentes nas contas da parte executada pelo Sistema 

Bacenjud.

Ante o exposto, defiro, por ora, com base no artigo 854 do Código 

Processo Civil e na ordem estabelecida pelo artigo 835, inciso I do Código 

Processo Civil, tão somente a penhora via Bacenjud, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras das partes executadas: MARLON LUIS HECK 

BARZOTTO, CPF sob o n° 395.683.341-49 e ELIANE CASTRO DE 

AVELAR, CPF sob o n° 424.208.491-91, até o limite do débito no montante 

de R$ 1.160.437,84 (um milhão, cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta 

e sete reais e oitenta e quatro centavos), o que deverá ser efetivado por 

meio da penhora online, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, 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 parte executada para os fins legais, que pode se dar na 

pessoa de seu procurador e, em caso de inércia, procederá à intimação 

pessoalmente.

Após, manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63179 Nr: 1882-27.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARLENE PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Marlene Pregiger e Wande Alves Diniz requereram o cumprimento de 

sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

perseguindo, a primeira, a quantia atualizada de R$ 6.155,14 (seis mil 

cento e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), e, o segundo, o 

montante de R$ 608,38 (seiscentos e oito reais e trinta e oito centavos) a 

título de honorários advocatícios.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados (fls. 

84/85).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o pagamento da quantia devida.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados à fl. 79.

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85118 Nr: 4550-63.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SOARES PEREIRA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PEREIRA - 

OAB:13.608/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos, da 

juntada de mandado e certidão do sr. Oficial de Justiça, de ref. 47, com 

diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60548 Nr: 1639-20.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIANO FILHO, LUIZA HELENA FILHA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a concordância do executado quanto ao pedido de habilitação de fl. 

162, nos termos do art. 691 do CPC, defiro-o.

Promovam-se às devidas retificações na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

Sem prejuízo, intime-se o causídico peticionante de fl. 162 para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o instrumento de mandato a si 

outorgado, sob pena dos atos por si praticados em nome da habilitada 

serem reputados ineficazes (art. 104, §2º, CPC).

Deverá, ainda, a parte autora, no mesmo prazo retromencionado, requerer 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento definitivo do feito, 

haja vista que este já consta com sentença dotada de imutabilidade (fls. 

153/155 c/c fls. 157/158).

 Decorrido os prazos acima sem manifestação, certifique-se e arquive-se 

em definitivo, com as baixas de estilo e anotações de praxe, 

independentemente de nova conclusão do feito.

Do contrário, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40267 Nr: 947-21.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFALDA ELI RIGODANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 188/189 ante a inadequação da via eleita, 

mormente pelo fato de que o acórdão a que se alega nulidade já transitara 

em julgado (fl. 179).

No mais, intime-se o peticionário de fls. 185/186 para indicar o valor de que 

pretende o ressarcimento, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente arquivamento do feito.

Retornando os autos, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63282 Nr: 1985-34.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEIXEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Maria Teixeira Soares e Wande Alves Diniz requereram o cumprimento de 

sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

perseguindo, a primeira, a quantia atualizada de R$ 7.560,95 (sete mil 

quinhentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), e, o segundo, o 

montante de R$ 739,23 (setecentos e trinta e nove reais e vinte e três 

centavos) a título de honorários advocatícios.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados (fl. 

156vº).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o pagamento da quantia devida.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados à fl. 154.

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 13419 Nr: 1552-45.2004.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, determino à parte exequente que, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualize o débito perseguido, sob pena de indeferimento do pedido de 

fl. 148.

Com o retorno dos autos, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40271 Nr: 951-58.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIDES PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos do juízo “ad quem”, intimem-se as partes para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que de direito.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquive-se com as baixas de 

estilo e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60948 Nr: 2014-21.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a impugnação à execução de fls. 136/139, manifeste-se a parte 

exequente em 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 29421 Nr: 3862-82.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antônia Alves de Sousa e Moacir Jesus Barbosa requereram o 

cumprimento de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, perseguindo, a primeira, a quantia atualizada de R$ 83.232,80 

(oitenta e três mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), e, o 

segundo, o montante de R$ 217,01 (duzentos e dezessete reais e um 

centavo) a título de honorários advocatícios.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados (fl. 

179vº).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o pagamento da quantia devida.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados às fls. 166/167.

Expeça-se a devida Requisição de Pequeno Valor e o respectivo 

Precatório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64671 Nr: 165-43.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LUZIANO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Francisco Luziano Fernandes e Wande Alves Diniz requereram o 

cumprimento de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, perseguindo, o primeiro, a quantia atualizada de R$ 6.337,58 (seis 

mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), e, o 

segundo, o montante de R$ 590,04 (quinhentos e noventa reais e quatro 

centavos) a título de honorários advocatícios.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados (fl. 

156vº).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o pagamento da quantia devida.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados à fl. 154.

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60376 Nr: 1450-42.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VARLENE MARIA DE ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Varlene Maria de Aleixo e Wande Alves Diniz requereram o cumprimento 

de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

perseguindo, a primeira, a quantia atualizada de R$ 2.977,26 (dois mil 

novecentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), e, o segundo, 

o montante de R$ 297,73 (duzentos e noventa e sete reais e setenta e 

três centavos) a título de honorários advocatícios.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados (fl. 

138vº).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o pagamento da quantia devida.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados à fl. 135.

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104240 Nr: 2779-79.2018.811.0012

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS, WLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 Vistos.

 No que tange ao pedido da defesa de extinção por perda de objeto, razão 

assiste ao Ministério Público.

A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato 

infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, 

inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de vinte e 

um anos.

Portanto, nos termos da Súmula 605 do STJ, indefiro o pedido da defesa.

De outro lado, com relação ao pedido de restituição de coisa apreendida, 

dispõe o artigo 120 do CPP que a restituição, quando cabível, poderá ser 

ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde 

que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

No caso em tela, tendo em vista que comprovada a propriedade do bem 

apreendido e diante do parecer favorável do Ministério Público, com fulcro 

no artigo 120 do CPP, aplicado por analogia, defiro o pedido de restituição, 

devendo ser restituído, mediante termo.

Dando prosseguimento no feito, nos termos do art. 186, §3º da Lei n° 

8.069/90, saem as defesa intimadas para apresentação de defesa previa 

e rol de testemunhas, no prazo de 3 (três) dias.

Designo audiência de continuação para o dia 17 de agosto de 2018, às 

15h45min (horário oficial de Mato Grosso), devendo comparecer as partes 

e suas testemunhas.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e Defesa. 

Saem os representados seus representantes legais intimados da data de 

audiência de continuação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20434 Nr: 2448-20.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE MARIA SILVA BRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRATUR - TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana paula André da Mata - 

OAB:10521, LEONARDO ANDRE DA MATA - OAB:, PAULO CESAR DE 

TOLEDO RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TENNYSON VINHAL DE 

CARBALHO - OAB:10.761-GO

 Vistos.

Citada, a parte executada não indicou bens à penhora ou quitou o débito.

Para o prosseguimento do feito, a parte exequente requereu a busca de 

ativos financeiros existentes nas contas da parte executada pelo Sistema 

Bacenjud.

Ante o exposto, defiro, por ora, com base no artigo 854 do Código 

Processo Civil e na ordem estabelecida pelo artigo 835, inciso I do Código 

Processo Civil, tão somente a penhora via Bacenjud, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada: BARRATUR – TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA, CNPJ sob o n° 15.099.369/0001-70, até o limite do débito 

no montante de R$ 201.866,60 (duzentos e um mil, oitocentos e sessenta 

e seis reais e sessenta centavos), o que deverá ser efetivado por meio da 

penhora online, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, 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 parte executada para os fins legais, que pode se dar na 

pessoa de seu procurador e, em caso de inércia, procederá à intimação 

pessoalmente.

Após, manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66992 Nr: 2043-03.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO LOPES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da exequente DE TODO TEOR DA DECISÃO ABAIXO 

TRANSCRITA assim como dos documentos de fls. 112/114

Vistos. Citada, a parte executada não indicou bens a penhora ou quitou o 

débito. Para o prosseguimento do feito, a parte exequente requereu a 

busca de valores nas contas financeiras da parte executada pelo Sistema 

Bacenjud. Ante o exposto, defiro, por ora, com base no artigo 854 do 

Código Processo Civil e na ordem estabelecida pelo artigo 835, inciso I do 

Código Processo Civil, tão somente a penhora via Bacenjud, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executado: ILDO LOPES ALVES, CPF 

n°009.882.901-70, até o limite do débito no montante de R$ 9.900,78 (nove 

mil, novecentos reais e setenta e oito centavos), o que deverá ser 

efetivado por meio da penhora online, via BACENJUD. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome da parte executada, 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 

parte executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

procurador e, em caso de inércia, procederá à intimação pessoalmente. 

Após, manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80137 Nr: 1736-78.2016.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853-A MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Administradora de 

Consórcio Nacional Honda, em face de Samuel Silva Pereira, ambos 

qualificados nos autos.

Conforme consta de ref. 41, a parte autora desistiu da ação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
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Custas pela parte autora.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75753 Nr: 3284-75.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFDA, EFDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de prestação alimentícia proposta por Samuel 

Fernandes de Almeida menor impúbere, neste ato representado por sua 

genitora Elivaine Fernandes de Almeida Farias, em face de Argemiro 

Coelho de Morais, todos qualificados nos autos.

A parte requerida devidamente citada, não apresentou resposta (ref. 17).

Conforme consta de ref. 30, a parte autora desistiu da ação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Em tempo defiro o pedido de expedição de Ofício a Prefeitura de Ribeirão 

Cascalheira para que seja efetuado o desconto na folha de pagamento do 

executado a título de verba alimentar, no importe de 35% (trinta e cinco por 

cento) do salário mínimo vigente.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36236 Nr: 2309-29.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR MANTELLI, SONIA TERESA DE 

ALMEIDA MANTELLI, VADIRLEI LUIZ MANTELLI, LUIZA FASSINI MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO TAKATSUKA - 

OAB:43638, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:2.311-MT, 

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:2311-MT

 intime-se o executado da penhora realizada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60175 Nr: 1235-66.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA, BERTOLINA ANTONIO DE OLIVEIRA LEITE, ALCINO 

GONÇALVES REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que a avaliação de fl. 68 não foi impugnada pelas partes, 

HOMOLOGO o laudo.

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial nos termos do § 1º do art. 22 da Lei nº 6.830/80.

Com base no art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos:

1. Uma camioneta carroceira Ford F/1000, ano/modelo 1986, placa 

KLM3872/GO, chassi n°. LA7NGL23949, renavan 113575726, cor preto:

Avaliação: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Localização: descrita à fl. 68.

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO

1ª) 11 de outubro de 2018, a partir das 10:00 horas (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), pelo site www.balbinoleiloes.com.br

2ª) 11 de outubro de 2018, a partir das 13:00 horas (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), 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 pública oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA, leiloeiro 

público oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro rural sob n° 67/2013 e LUIZ BALBINO DA 

SILVA, leiloeiro rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013.

Os leiloeiros restarão compromissados quando de suas intimações deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

Caberá aos leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc.), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Os leiloeiros nomeados estão autorizados a: 1 – constatar a atual situação 

do bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a copia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providências do leilão.

 3 – Caso seja necessário, os leiloeiros poderão solicitar auxílio policial 

para cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o executado será 

tido por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial 

(CPC/2015, art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc.) devera ser intimado do leilão por meio de 

carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível no 

processo ou constante do sistema informatizado da Justiça, instruída com 

cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, deverão ser 

intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico.

 Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas dos Leiloeiros, 

que arbitro em 2,5% sobre o valor da avaliação.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições do 

art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis, em qualquer das datas designadas, 

será de 50% da avaliação (art. 891 do CPC/2015).

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 6% (seis por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo à integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

Com base no art. 895 do CPC/2015, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação nas seguintes condições:

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que 

não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 

dois dias úteis e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias 

após o respectivo leilão, corrigidas pela taxa poupança, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela.. A arrematação será subordinada à cláusula 
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resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 6% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou em até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, além de:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias 

depois de concretizada a venda, acrescidas da taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se-lhes vista dos autos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-43.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FERNANDES PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERTE FELIPE DOS SANTOS JUNIOR OAB - GO29505 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 1000267-43.2017.8.11.0012 REQUERENTE: 

ZILDA FERNANDES PIRES REQUERIDO: JUCELENE ANDRADE CASTRO 

ALVES - ME CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Com base no Provimento 

n. 55/2007/CGJ, impulsiono os autos nos seguintes termos: Tendo em vista 

a Petição de Id. 13564530, a qual informou a necessidade do Advogado da 

parte Requerida em comparecer em outras audiências em Juízo diverso na 

mesma data da audiência de conciliação agendada (03.07.2018), 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 21 de agosto de 2018, às 

09h00min (horário oficial de Mato Grosso), que realizar-se-á na sala de 

audiências do Juizado Especial desta Comarca. Intime-se a Parte 

Requerente, na pessoa de seu respectivo advogado, ficando ciente de 

que o seu não comparecimento acarretará na extinção do processo e 

condenação nas custas processuais. Intime-se a Parte Requerida, 

advertindo-a de que o seu não comparecimento acarretará na decretação 

de sua revelia. Nova Xavantina, 29 de junho de 2018. Altair Gonçalves 

Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-27.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO BATISTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA SANTIAGO OAB - MG0131074A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Número do 

Processo: 8010180-27.2017.8.11.0012, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MURILO BATISTA GOMES REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I, do NCPC/15. Mérito Aduz a parte requerente que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida no valor de R$ 863,05, 

visto que desconhece tal contrato. A parte requerida, em sua peça de 

bloqueio, afirma ser legítima a cobrança. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, diante da negativa do consumidor que tenha celebrado contrato, 

mesmo tendo a requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, cabia a esta comprovar sua alegação, em 

contrapartida não apresentou documento assinado pela parte requerente 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, ônus que 

não se desincumbiu. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte requerente para a referida contratação. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. A parte reclamante conta com mais de uma negativação. 

Todavia, a restrição cadastral mais antiga está sendo discutida neste 

processo, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da 

indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 
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punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 3.000,00, visto que, as outras restrições 

não estão sendo discutidas judicialmente. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar ao reclamante R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do 

nome do reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a 

exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. CAROLINA 

DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença 

lavrada pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Número do 

Processo: 8010180-27.2017.8.11.0012, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MURILO BATISTA GOMES REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I, do NCPC/15. Mérito Aduz a parte requerente que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida no valor de R$ 863,05, 

visto que desconhece tal contrato. A parte requerida, em sua peça de 

bloqueio, afirma ser legítima a cobrança. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, diante da negativa do consumidor que tenha celebrado contrato, 

mesmo tendo a requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, cabia a esta comprovar sua alegação, em 

contrapartida não apresentou documento assinado pela parte requerente 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, ônus que 

não se desincumbiu. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte requerente para a referida contratação. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. A parte reclamante conta com mais de uma negativação. 

Todavia, a restrição cadastral mais antiga está sendo discutida neste 

processo, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da 

indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 3.000,00, visto que, as outras restrições 

não estão sendo discutidas judicialmente. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar ao reclamante R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do 

nome do reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a 

exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. CAROLINA 

DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença 

lavrada pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20517 Nr: 1979-38.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enoque Pereira da Silva, Roseli de Fátima 

Pratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, 
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Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do valor 

remanescente da dívida, conforme requerido pela parte exequente, no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68795 Nr: 1207-60.2016.811.0044

 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: Gercina Alves Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Daniel Schilo, para proceder a devolução 

dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º, 2º e 

3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao 

Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85562 Nr: 273-34.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Ricardo dos Santos Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Eliana Nucci Ensides, para proceder a 

devolução dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §

§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças 

ao Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29926 Nr: 367-26.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Leorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Daniel Schilo, para proceder a devolução 

dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º, 2º e 

3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao 

Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31541 Nr: 1969-52.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cledir Salete Gobetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Eliana Nucci Ensides, para proceder a 

devolução dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §

§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças 

ao Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32651 Nr: 891-86.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana Vieira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Daniel Schilo, para proceder a devolução 

dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º, 2º e 

3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao 

Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87166 Nr: 1036-35.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo dos Reis Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Eliana Nucci Ensides, para proceder a 

devolução dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §

§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças 

ao Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87164 Nr: 1034-65.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelcy Morreti Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Eliana Nucci Ensides, para proceder a 

devolução dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §

§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças 

ao Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18 Nr: 270-51.1996.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatimé Ali Dib

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Souza Brito Filho - 

OAB:13.625-B/MT, Ildo Roque Guareschi - OAB:1779-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Daniel Schilo, para proceder a devolução 
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dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º, 2º e 

3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao 

Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86899 Nr: 893-46.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josevania Ribeiro de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Eliana Nucci Ensides, para proceder a 

devolução dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §

§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças 

ao Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86759 Nr: 813-82.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldelirio Santiago de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Eliana Nucci Ensides, para proceder a 

devolução dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §

§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças 

ao Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28437 Nr: 1432-90.2010.811.0044

 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: Raimundo de Oliveira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Eliana Nucci Ensides, para proceder a 

devolução dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §

§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças 

ao Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86585 Nr: 712-45.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Clemente da Costa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Eliana Nucci Ensides, para proceder a 

devolução dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §

§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças 

ao Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78824 Nr: 1672-35.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Jovencio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Daniel Schilo, para proceder a devolução 

dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º, 2º e 

3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao 

Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28448 Nr: 1443-22.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cruvinel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Eliana Nucci Ensides, para proceder a 

devolução dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §

§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças 

ao Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 894-31.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Moreira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Eliana Nucci Ensides, para proceder a 

devolução dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §

§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças 

ao Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71084 Nr: 2046-85.2016.811.0044

 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: Josemar Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8194-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Eliana Nucci Ensides, para proceder a 

devolução dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 404 de 625



§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças 

ao Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86621 Nr: 723-74.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinair Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Eliana Nucci Ensides, para proceder a 

devolução dos autos em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §

§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças 

ao Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a C.N.G.C 

(2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32801 Nr: 1039-97.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se ofício à autarquia ré para que o implante o benefício, no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme determinado na sentença de fls. 138/139.

Em seguida, remeta-se os autos para o Egrégio Tribunal Regional Federal 

de 1ª Região para processamento do apelo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14052 Nr: 576-05.2005.811.0044

 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: Vanessa Luiza de Mendonça Buccioli, Lucinéia Buccioli 

Costa, Lucilene Buccioli Gomes Moraes, Adilson Geraldo Buccioli, Benedita 

Luiza de Mendonça, Marcus Aurélio Liogi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Etore Buccioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Martins Pereira - 

OAB:29505/PR, Marcus Aurélio Liogi - OAB:25.816/PR, Mauro Viotto 

- OAB:1806-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Impulsiono estes autos para intimar o Dr. Fabio Martins Pereira - Adv. 

Acerca da decisão a seguir transcrita uma vez que o mesmo não estava 

cadastrado nos autos : "Vistos, etc.Indefiro o pedido de fl. 244, uma vez 

que compete a parte interessada determinada providência.Cumpra-se."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 55332 Nr: 1288-77.2014.811.0044

 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: FSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 87753 Nr: 1343-86.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88575 Nr: 1817-57.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Conceição Passarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR ROGERIO DE MOURA - 

OAB:13853

 Vistos.

Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo acusado observo 

que não é o caso de absolvição sumária, já que não se encontram 

presentes nenhuma das situações dos incisos I à IV do artigo 397, do 

Código de Processo Penal (Artigo 397. Após o cumprimento do disposto 

no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver 

sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a 

punibilidade do agente).

Ante o exposto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

02/08/2018, às 17:00 horas.

Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43579 Nr: 1746-65.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Ressai dos autos que o reeducando RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, 

brasileiro, natural de Pedreiras - MA, filho de Antônio Pereira da Silva e 

Floriza Lopes da Silva foi condenado a pena privativa de liberdade de 06 

(seis) anos de reclusão. O representante do Ministério Público pugnou 

pela extinção de sua pena (fl. 57).É o relatório. Fundamento e decido.Como 

bem anotou o Parquet, o reeducando cumpriu regularmente a sua pena, 

razão porque deve este processo executivo ser extinto.Pelo exposto, 

DECLARO, por sentença, EXTINTA a PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE do 

reeducando RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, já devidamente qualificada 

nos autos, em virtude do integral cumprimento da pena, nos termos do 

art.66, inc. II, da LEP.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 405 de 625



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78644 Nr: 1659-36.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PEDRO DE 

MORAES - OAB:3040

 Ressai dos autos que o reeducando NELSON RODRIGUES RIBEIRO, 

brasileiro, nascido em 02/7/1953, filho de José Nogueira Ribeiro e 

Clementina Bastreghi Ribeiro, foi condenada a pena de 01(um) e 06(seis) 

meses de prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 20 

salários mínimos. O Ministério Público se manifestou pela extinção da pena 

(fl. 103).É o sucinto relatório. Decido.Pois bem, analisando os autos, 

constato que o reeducando cumpriu integralmente a pena imposta, tendo 

em vista conforme fl. 102, na qual restou comprovado que cumpriu com as 

condições impostas na sentença e audiência admonitória.O Ministério 

Público, considerando os princípios vigentes, requereu a extinção da 

punibilidade (fl. 103).Ademais, não se vislumbra nenhuma causa que 

pudesse interromper ou suspender o cumprimento da pena.Pelo exposto, 

DECLARO, por sentença, EXTINTA do reeducando NELSON RODRIGUES 

RIBEIRO, já devidamente qualificada nos autos, em virtude do integral 

cumprimento da pena, nos termos do art.66, inc. II, da LEP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 90648 Nr: 1713-31.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RCI BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDIMAR DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de 

guias on line – diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para 

cumprimento do mandado de busca/apreensão/citação, com posterior 

remessa do comprovante aos autos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-81.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010224-81.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DO CARMO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI MÓVEL S/A 

Senhor(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO (S) DA) 

REQUERIDA, nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo 

do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) desta carta, para cumprir a decisão/sentença 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penalidades da lei. Valor do débito 

R$ 9.381,25 (nove mil e trezentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos). PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de junho de 2018. Atenciosamente, 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WARLI ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000007-93.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 3.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE WARLI ARAUJO SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA REQUERIDA, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo da decisão/sentença 

constante dos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do valor 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). PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de junho 

de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 63/2018-DF

O Dr. Leonardo Araújo Costa Tumiati, Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

Substituição Legal da Comarca de Pontes e Lacerda Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando o usufruto de 30 (trinta) férias da Gestora Judiciária 

Substituta do Juizado Especial desta comarca Enoene Ferreira Teodoro da 

Silva, a partir de 02.07.2018 a 31.07.2018

 RESOLVE:

 Designar a Servidora Gracilene Martins Batista da Silva, Auxiliar Judicial, 

matrícula nº. 11877, para exercer as funções de Gestora Judicial do 

Juizado Especial Cível e Criminal, desta Comarca de Pontes e Lacerda-MT, 

na ausência da titular no período de 02.07.2018 a 31.07.2018

 Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos – 

Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça.

 Pontes e Lacerda, 28 de Julho de 2018.

 Leonardo Araujo Costa Tumiati

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001190-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ESTEFANIA BARBOSA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GASPAR PINHEIRO DE SOUSA OAB - TO41-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS COELHO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001190-32.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ALINE ESTEFANIA BARBOSA COUTINHO REQUERIDO: LUIS 

CARLOS COELHO Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, 

devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 29 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001194-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE PEIXOTO COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASTRO LIMA DE SOUZA OAB - RO0003048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZIMAR TAVARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001194-69.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: THIAGO HENRIQUE PEIXOTO COLOMBO REQUERIDO: 

CLEUZIMAR TAVARES DA SILVA Cumpra-se servindo a presente como 

mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156215 Nr: 10901-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdSIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ADERALDO DE SOUZA 

- OAB:366653/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 9837 Nr: 14-80.1991.811.0013

 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: Carlos Mágio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Mágio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84173 Nr: 1646-72.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Pratense Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 INTIMO o douto advogado da parte requerida para acerca da atualização 

do débito, a seguir transcrito: 09/03/2013 R$ 29.046,58 x 1,353133621 R$ 

39.303,90

Notas Explicativas:

1. Cálculo elaborado para atualizar o valor da divida, conforme 

determinação de fl. 177;

2. Divida atualizada a partir de 09/03/2013 (data da inicial – fl.05);

3. Indexador utilizado para atualização da divida: INPC (IBGE);

4. Juros: 1% ao mês.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139557 Nr: 3510-09.2017.811.0013

 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: ARY AUGUSTO PEREIRA

 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:

 Intimo o douto advogado da parte autora para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113229 Nr: 1321-92.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERALUCIA SILVA DA MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Encerrada a prestação jurisdicional em momento de sentença, não 

cabendo, na forma do CPC/15, a análise dos requisitos de admissibilidade 

recursal pelo Juízo 'a quo', deixo de apreciar o pedido retro, sendo que a 

homologação do pedido de desistência recursal deve ser apreciado pelo 

Juízo 'ad quem'.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112049 Nr: 917-41.2016.811.0013

 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: Pedro Vicente de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal, apresente impugnação ou concorde com o valor 

pleiteado, para pagamento de via RPV.

Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

o requerente para manifestação.

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o requerente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

Não havendo oposição ou impugnação, expeça-se RPV no valor pleiteado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134723 Nr: 1326-80.2017.811.0013

 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: Rosilândia Gonçalves

 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.
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Dê-se vistas ao INSS.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149555 Nr: 7706-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Joseni Galdino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552/MT

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149555 Nr: 7706-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Joseni Galdino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552/MT

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 41391 Nr: 3696-81.2007.811.0013

 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): Ana Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85080 Nr: 2648-77.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benildes Ferreira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro 

no art.924,II do CPC. PRI. Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52844 Nr: 4227-02.2009.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Plinio Greipel, Ivone Pinheiro Greipel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, Marcel Louzich Coelho - OAB:8637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Takeo Sato - 

OAB:100048, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193/MT

 Diante do teor do acórdão: "Assim, com o provimento dos Recursos e 

julgada improcedente a ação possessória, é manifesta a perda 

superveniente do objeto dos Embargos de Terceiro, em razão da flagrante 

prejudicialidade." somado ao fato de que em sede de embargos de 

declaração, por maioria, foi mantida a decisão quanto à perda 

superveniente do objeto, verifica-se que assiste razão ao requerido, vez 

que no julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça restou prejudicada a 

análise dos presentes embargos de terceiros.

Não obstante consta informação (fls.1072) acerca da interposição de 

recurso especial e de agravo em razão de sua inadmissibilidade, logo, 

certifique o Cartório acerca do julgamento do referido agravo, bem como, 

de eventual julgamento do recurso especial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55602 Nr: 1108-96.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seila Maria Alvares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 Oficie-se ao R.I. para averbar a penhora na matrícula do imóvel.

Suspenda-se por 90 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45952 Nr: 2577-51.2008.811.0013

 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: Aldo Costa de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consorcio Saga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Mateus Dias - 

OAB:17617

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141685 Nr: 4355-41.2017.811.0013

 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): Sebastião de Jesus Alves de Souza, Clarice 

de Fátima Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Julgo PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR os requeridos ao 

pagamento, de forma solidária, de dano moral coletivo a ser revertido ao 

Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pontes e Lacerda/MT, em 

conformidade com os arts. 11 e 13, da Lei 7347/85 e 14, §1º, da Lei 

6938/81, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);Outrossim, 
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CONDENO os requeridos ao pagamento de custas judiciais e honorários 

de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação em favor 

do Fundo Estadual de Apoio ao Ministério Público/MT, criado pela Lei 

Estadual nº 7.167, de 31/08/99.PRI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121425 Nr: 4145-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Len Eletrificação Ltda, IVO BARBOSA DO 

NASCIMENTO, Donizete Barbosa do Nascimento, Higino Moura do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:OAB-MT 19.476-O

 Dê-se vistas à P.G.E.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97020 Nr: 832-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Badziak, Ana Elma Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERMONT PALACE HOTEL LTDA-ME , Jean 

Peter Nascimento dos Santos, Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Cumpra-se Ref.149, devendo a parte que se entender prejudicada 

apresentar embargos à penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121425 Nr: 4145-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Len Eletrificação Ltda, IVO BARBOSA DO 

NASCIMENTO, Donizete Barbosa do Nascimento, Higino Moura do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:OAB-MT 19.476-O

 Suspenda-se o presente feito, nos termos do art.40 da LEF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141555 Nr: 4285-24.2017.811.0013

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Clésio Queiróz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS, volnei copetti - OAB:58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da certidão 

do oficial de justiça juntado em Ref. 51

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28944 Nr: 3851-55.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Luciano Vasconcelos Braga, 

Jaqueline Scherer Braga, Mariza Greve Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Osmar Schneider - 

OAB:2.152-B/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAQUELINE SCHERER BRAGA, Cpf: 

86571192187, Rg: 932243, Filiação: Ana Maria Chellere Scherer e Paulo 

Roberto Scherer, data de nascimento: 09/07/1977, brasileiro(a), natural de 

São Miguel do Iguaçu-PR. 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 exequerente é credora do executado da importância 

de R$36.060,00(trinta e seis mil e sessenta reais), representada pela 

duplicata nº44774/0, emitida em 03/11/2004, vencida e não paga em 

28/04/2005, devidamente aceita. Ocorrido o vencimento da referida 

duplicata, a exequente procurou pelo executado para que saldasse a 

obrigação de maneira pacífica e amigável. Contudo, as tentativas resultarm 

infrutíferas, não restando outra alternada à exequente, senão a execução 

forçada, par que possa reaver seu crédito.

Despacho/Decisão: Autos do processo nº 3851-55.2005.811.0013Código 

nº 28944Vistos.DEFIRO o pedido de citação por edital da parte executada 

na forma do art. 246, IV, do Novo Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo de citação e havendo manifestação, tornem os autos 

conclusos.Caso decorra o prazo “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já 

NOMEIO como curador especial 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. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Pontes e Lacerda, 

15 de junho de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz 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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de junho de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91019 Nr: 2620-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Mendes Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 Autos do processo nº. 2620-75.2014.811.0013

Cód. nº. 91019

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.
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EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57045 Nr: 2608-03.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eclair Cordoba Riquelme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2608-03.2010.811.0013

Código nº 57045

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado à fl. 221 e, por consequência, DETERMINO que 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fl. 218.

Após, AGUARDE-SE o pagamento do restante da verba constante dos 

autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90065 Nr: 1839-53.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 241, determinando, por 

corolário, a SUSPENSÃO de expedição de precatório/RPV até o julgamento 

do agravo de instrumento de fls. 237/240, com intuito de evitar possível 

prejuízo à Previdência Social.MANTENHAM-SE os autos em cartório até o 

julgamento do agravo de instrumento, que deverá ser informado pelas 

partes.INTIMEM-SE.Pontes e Lacerda, 26 de junho de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60649 Nr: 989-04.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Além do mais, ao contrário do afirma a autarquia, a exequente deduziu de 

seu calculo os valores pagos a título de auxílio-doença, pois conforme 

demonstra a relação de créditos de fl. 141, tal benefício foi pago tão 

somente até 31 de dezembro de 2008, sendo que esta foi a data que a 

exequente utilizou como inicial para a planilha apresentada às fls. 130/131. 

Ou seja, o período que foi recebido anteriormente, qual seja de 11 de 

agosto de 2008 à 31 de dezembro de 2008 foi devidamente abatido do 

cálculo.Deste modo, INDEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado e, por consequência, HOMOLOGO o cálculo trazido pela 

exequente às fls. 130/131.Por consequência, DETERMINO:I – a confecção 

de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para a realização do pagamento da 

quantia em dinheiro equivalente a R$ 66.726,08 (sessenta e seis mil e 

setecentos e vinte e seis reais e oito centavos), em benefício de 

Margarida Dias da Silva (art. 535, § 3º, I, do NCPC), expedindo-se o 

precatório e fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à 

conta do respectivo crédito;II – a confecção de expediente administrativo, 

a ser remetido à Presidência do e. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, para a realização do pagamento da quantia em dinheiro 

equivalente a R$ 6.672,61 (seis mil e seiscentos e setenta e dois reais e 

sessenta e um centavos), em benefício de Fabricio de Almeida Teixeira 

(art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), expedindo-se a requisição 

de pequeno valor e fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e 

à conta do respectivo crédito.INTIME-SE.EXPEÇA-SE o necessário.Pontes 

e Lacerda, 26 de junho de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 46102 Nr: 2721-25.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Batista Faria Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Roberto da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Destaca-se que a citada decisão transitou em julgado conforme certidão 

de fl. 97.Todavia, às fls. 98/101 novamente a autora requereu 

cumprimento de sentença, agora, no que toca às prestações alimentícias 

referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018. É o 

necessário. Decido.De acordo com a petição de fls. 93/94 o pagamento 

referente às prestações alimentícias foram pagas. Na espécie, quadra 

ressaltar que o cumprimento de sentença foi proposto tendo por base as 

prestações vencidas em janeiro, fevereiro e março do ano 2017. Nada 

obstante, o alimentante efetuou depósito referente ao pagamento da 

pensão alimentícia daquela época até junho de 2017, perfazendo um total 

de 06 (seis) prestações (fls. 93/94), ou seja, três meses além do exigido 

no cumprimento de sentença.Note-se que novamente a autora traz 

informação de que o executado não cumpriu a obrigação de pagar as 

verbas alimentares e, outra vez nestes autos, requer cumprimento de 

sentença (fls. 98/100).A forma como quer a autora implicaria a 

eternização do processo de execução de alimentos, o que não se 

coaduna com nosso sistema jurídico, até porque creio que a execução de 

alimentos em epígrafe atingiu o seu mister quando da homologação do 

acordo entabulado, com a consequente extinção do processo com 

resolução do mérito (fls. 96/97, sentença esta que transitou em julgado (fl. 

97).Demais disso, eventuais parcelas não pagas após a quitação 

perpetrada podem ser cobradas em outra ação de cumprimento de 

sentença pelo rito do art. 528, §7º do CPCDeste modo, CHAMO o feito à 

ordem e INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença anexada às fls. 

103/106 pelas razões acima expostas, devendo a autora requerer 

cumprimento de sentença em ação autônoma.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.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.EXPEÇA-SE o 

necessário.Pontes e Lacerda, 26 de junho de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92164 Nr: 3538-79.2014.811.0013

 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: Matsue Osako Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3538-79.2014.811.0013

Cód. nº. 92164

Vistos.

O INSS informa que o benefício foi devidamente implantado, com 

pagamentos administrativos desde a cessação. Em decorrência desta 

informação, INTIME-SE o autor por intermédio de seu advogado, via DJE, 

para que fique ciente da implantação do benefício.

Após, sendo nada requerido, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 
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12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIME-SE.

Pontes e Lacerda, 26 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86749 Nr: 4406-91.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Luiz Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4406-91.2013.811.0013

Cód. nº. 86749

Vistos.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ofertada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra ANTÔNIO LUIZ NOGUEIRA.

Narram o excipiente, em síntese, que o excepto utilizou de Renda Mensal 

Inicial (RMI) superior à efetivamente devida, alegando que o valor 

executado se mostra superior ao devido.

Com vistas dos autos, o excepto se manifestou na fl. 166 e carreou os 

cálculos de fls. 167/170, reconhecendo que a RMI informada somente 

agora na exceção de pré-executividade está correta, porém discorda dos 

valores apresentados a titulo de parcelas vencidas e honorários, os quais 

apesar de informados na petição, não consta cálculo anexo à petição.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

A “objeção de pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode 

valer o executado, dentro do próprio processo de execução. Poderá o 

executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à 

admissibilidade da execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo 

juízo da execução.

Permite-se ao executado, dentro do próprio processo de execução, sem 

necessidade de opor embargos, apresentar alegações em defesa, 

restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, 

por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva.

A jurisprudência, acerca da objeção de pré-executividade, assim já 

decidiu:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE DE SUA ALEGAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA 

DO PRAZO. O meio adequado para se insurgir contra as ações de 

execução fiscal são os embargos à execução. A exceção de 

pré-executividade é o meio apropriado para a argüição de flagrantes 

nulidades e questões de ordem pública, que possam ser conhecidas de 

ofício. Cabível a argüição da decadência e da prescrição, desde que 

possam ser reconhecidas de plano, sem a necessidade de dilação 

probatória. Presentes os elementos capazes de evidenciar a ocorrência 

da prescrição do crédito tributário, pode a questão ser dirimida em 

exceção de pré-executividade. (...) (AC 428 RS 2006.71.19.000428-4 - 

13/02/2008 - PRIMEIRA TURMA - D.E. 26/02/2008 – TRF-4)”.

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇAO. ADMISSIBILIDADE. 

Exceção de pré-executividade. Prescrição. As matérias passíveis de 

serem alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de 

ordem pública, mas também todos os fatos modificativos ou extintivos do 

direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade 

de dilação probatória. Prescrição admissibilidade. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Pedido de redirecionamento formulado em prazo 

superior a cinco anos da constatação da dissolução irregular, em certidão 

lavrada por oficial de justiça. Ocorrência de prescrição nos termos do 

artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional. Recurso provido (AI 

982360720118260000 SP - 12/09/2011 - 5ª Câmara de Direito Público - 

16/09/2011 – TJ-SP).”

Logo, é perfeitamente possível a interposição do mencionado instrumento 

processual quando a matéria levantada seja de ordem pública não 

necessitando de dilação probatória, como a prescrição e a decadência, 

por exemplo.

Feitas tais ressalvas, passo, pois, a análise das teses ventiladas pelo 

excipiente.

DO EXCESSO NA EXECUÇÃO.

No caso dos autos, o excipiente sustenta que são excessivos os valores 

descritos na planilha apresentada pelo exequente, tendo em vista a RMI 

utilizada no cálculo foi superior à devida.

Acontece que o INSS traz este argumento somente neste momento. Não 

foi matéria tratada na impugnação ao cumprimento de sentença.

 Ainda, note-se que a alegação de excesso na execução demanda dilação 

probatória, sendo, portanto, a exceção de pré-executividade a via 

inadequada para tal pleito. Para ter-se reconhecido o excesso de 

execução, arguido em sede de exceção de pré-executividade, o referido 

quantum superior ao efetivamente devido, com base em eventual utilização 

errônea da RMI, deveria restar indubitavelmente comprovado, ante a 

impossibilidade de dilação probatória, o que não ocorreu na hipótese 

vertente, haja vista que não foi acostado junto à exceção de 

pré-executividade a planilha de cálculo que demonstra citado excesso.

Sem maiores delongas, REJEITO na integralidade a exceção de 

pré-executividade ofertada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE.

Após, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fls. 128/129.

Pontes e Lacerda, 26 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92705 Nr: 4006-43.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice Braz, Lílian Amorim da Mota Silva, Neli José 

de Oliveira Alves, Vera Lucia de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4006-43.2014.811.0013

Cód. nº. 92705

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92707 Nr: 4008-13.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão Francisco da Silva, Solange Aparecida 

Marques Domingues, Terezinha Maria Alves de Oliveira, Maria Aparecida 

Nogueira, Selça Santana, Romi Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4008-13.2014.811.0013

Cód. nº. 92707

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92149 Nr: 3524-95.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Ferreira dos Santos, Eunice da Costa Nunes, 

Geraldo Rodrigues da Silva, Lucia Helena dos Santos, Geni Gomes, Jairo 

Mendes Araujo, Lucélia Martos Alves, Maria Urubá dos Santos, Luzinete 

Aparecida Linheires dos Santos, Maria Rosilene da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3524-95.2014.811.0013

Cód. nº. 92149

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91338 Nr: 2877-03.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erika Neverc dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2877-03.2014.811.0013

Cód. nº. 91338

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91015 Nr: 2616-38.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudeci Oliveira Davi, Rosimeire Cândida de Oliveira, 

Lucilei Veloso de Barros, Suely Staut Romera Pinheiro, Rosangela Bispo 

do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2616-38.2014.811.0013

Cód. nº. 91015

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90448 Nr: 2153-96.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Aparecida Kozan Demarchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2153-96.2014.811.0013

Cód. nº. 90448

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42400 Nr: 4779-35.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilto Antonio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 
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OAB:11847-B, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Autos do processo nº 4779-35.2007.811.0013Código nº 42400Vistos.I – 

a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 395/396, no 

montante de R$ 33.729,65 (trinta e três mil, setecentos e vinte e nove reais 

e sessenta e cinco centavos), conforme cálculo de atualização acostado 

à fl. 397; sobre o CPF de nº 103.626.571-49, titularidade de Amilto Antonio 

Martins; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados 

com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que 

decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), 

devendo ser intimada a parte devedora para se manifestar, querendo, no 

prazo legal.II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), 

e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto 

da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC,. Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de 

justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) 

colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – 

Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de bens 

penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.VI – CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 04 de julho de 

2017.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153845 Nr: 9823-83.2017.811.0013

 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: ANA KAROLINA SILVA FERNANDES, Átila dos Santos 

Fernandes, MATHEUS HENRIQUE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido formulado à fl. 29, pois não encontra-se amparado nas 

hipóteses do art. 313 do NCPC.

Outrossim, DETERMINO a intimação pessoal da inventariante, a fim de que 

requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, § 1º, do NCPC).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92814 Nr: 4094-81.2014.811.0013

 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: Manoel Santana Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4094-81.2014.811.0013

Código nº 92814

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MANOEL SANTANA 

GOMES em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 124, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 15).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 124, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 121/122, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64722 Nr: 765-32.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 765-32.2012.811.0013

Código nº 64722

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA FERREIRA 

MACHADO em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 143, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 10).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 143, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 140/141, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81308 Nr: 3494-31.2012.811.0013
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 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: Gedario Liberto de Jesus

 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:

 Processo nº 3494-31.2012.811.0013

Código nº 81308

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por GEDÁRIO LIBERTO 

DE JESUS em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 149, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 16).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 149, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 146/147, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84869 Nr: 2404-51.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VIEIRA DA VITÓRIA

 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:

 Processo nº 2404-51.2013.811.0013

Código nº 84869

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ADÃO VIEIRA DA 

VITÓRIA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 135, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 15).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 135, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 132/133, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85519 Nr: 3119-93.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3119-93.2013.811.0013

Código nº 85519

Vistos.

RINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, devidamente qualificado, 

apresentou pedido de cumprimento de sentença (fls. 179/184), 

requerendo que o Instituto Nacional do Seguro Social fosse intimado para 

pagar o montante de R$ 85.792,16 (oitenta e cinco mil, setecentos e 

noventa e dois reais e dezesseis centavos), quantia tornada líquida após 

a implantação do benefício previdenciário contido nos autos.

Após ter sido intimado, a autarquia ré apresentou impugnação às fls. 

185/192, dando conta de que o valor a ser pago ao exequente seria de R$ 

13.960,67 (treze mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e sete 

centavos).

Com efeito, apesar da divergência dos cálculos, a exequente anuiu com o 

valor atribuído pelo executado e, por consequência, requereu a expedição 

de ordem de pagamento.

Deste modo, considerando a concordância quanto ao cálculo trazido às 

fls. 189/192, HOMOLOGO o seu teor e, ademais, DETERMINO:

I – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 12.139,72 (doze mil, 

cento e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), em benefício de 

Rinaldo Francisco do Nascimento (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito;

II – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 1.820,95 (mil, 

oitocentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), em benefício de Ivair 

Bueno Lanzarin (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), 

expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93331 Nr: 4466-30.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital de Clinicas e Maternidade São Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aiderlane Cavalcante de 

Souza - OAB:8657/MT, Humberto José Peixoto Veloso - 

OAB:109.231/RJ, Rodolfo Cesar Vasconcelos Moreira - 

OAB:8.719/MT

 Autos do processo nº 4466-30.2014.811.0013

Código nº 93331

Vistos.

DEFIRO o requerimento de fl. 56 para suspender o processo no prazo de 1 

(um) ano, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário 

Nacional.

Decorrido o prazo supra, INTIME-SE a União (Fazenda Nacional), na forma 

prevista no art. 412, § 5º, da CNGC, para requerer o que de direito, em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64531 Nr: 573-02.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeu Mussolino Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Autos do processo nº. 573-02.2012.811.0013

Cód. nº. 64531

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 100, para tanto, INTIME-SE o executado, por meio 

de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira administrativamente o parcelamento do débito junto à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, com endereço declinado 

nos autos.

Após o decurso do prazo encimado, INTIME-SE a exequente, por meio de 

remessa dos autos, a fim de que requeira o que entender pertinente no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento da presente execução.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 37376 Nr: 4776-17.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. de Almeida & Cia Ltda, Karla Mara Salgado 

Dias de Almeida, Edmilson de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Cristina de Ávila Leite - 

OAB:17.671

 Autos do processo nº. 4776-17.2006.811.0013

Cód. nº. 37376

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 126/127, para tanto, INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, regularize o processo de compensação no que tange ao pagamento 

da parte não-compensável, que corresponde a cota parte do Município e 

FUNJUS, sob pena de prosseguimento da execução.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 20993 Nr: 405-78.2004.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladário Silva Borges Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual deTrânsito - 

DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ramsay de Lacerda 

- OAB:11892-A/MT, José Antonio de Oliveira Filho - OAB:, Laura 

Amaral Vilela - OAB:9303/MT, Leandro Alves Martins Jacarandá - 

OAB:10827/MT, Mário Márcio de Lara Soriano - OAB:3946/MT, 

Thiago França Cabral - OAB:11584/MT

 Autos do processo nº. 405-78.2004.811.0013

Cód. nº. 20993

Vistos.

Considerando certidão de fl. 1.146, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 37910 Nr: 489-74.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Autos do processo nº 489-74.2007.811.0013

Código nº 37910

Vistos.

Tendo em vista a inércia da exequente em impulsionar o feito, conforme se 

verifica da leitura da certidão de fl. 313, 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, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91022 Nr: 2623-30.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Machado, Irani Davi de Coelho Laudemira, Maria 

da Penha Andrade, Luciano Gonçalves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2623-30.2014.811.0013

Cód. nº. 91022

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.
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INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91133 Nr: 2708-16.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Corrêa Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2708-16.2014.811.0013

Cód. nº. 91133

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92158 Nr: 3533-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Teixeira Hernandes, Cleunice Maria de Andrade 

Silva, Odete Teodoro Moraes, Eva Gomes Parangaba, Margarida Cabral da 

Luz Crescêncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3533-57.2014.811.0013

Cód. nº. 92158

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64354 Nr: 398-08.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Balbina Alves da Silva Melo

 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:

 Processo nº 398-08.2012.811.0013

Código nº 64354

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por BALBINA ALVES 

DA SILVA MELO em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 169, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 14).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 169, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 166/167, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 25676 Nr: 707-73.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinez de Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 707-73.2005.811.0013

Cód. nº. 25676

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 199/200, para tanto, RETIFICO parcialmente a 

sentença proferida às fls. 198/198vº e, consequentemente, DETERMINO 

que sejam adotadas as providências necessárias para expedição de 

alvará, com observância na Resolução 11/2014-TP, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a:

I – 50% (cinquenta por cento) do valor em benefício da autora Marinez de 

Oliveira Rodrigues, observando-se os dados bancários trazidos à fl. 199;

II – 25% (vinte e cinco por cento) do valor em benefício do Dr. James 

Rogério Baptista e;

III – 25% (vinte e cinco por cento) do valor em benefício do Dr. Marcos da 

Silva Borges.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Ademais, MANTENHO o restante da sentença na íntegra.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.
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Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92456 Nr: 3797-74.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira Macedo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3797-74.2014.811.0013

Código nº 92456

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA APARECIDA 

PEREIRA MACEDO ALVES em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 112/114, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 11).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 112/114, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 124/125, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93104 Nr: 4281-89.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo José Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4281-89.2014.811.0013

Código nº 93104

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado à fl. 172 e, por consequência, DETERMINO que 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fl. 170.

Após, AGUARDE-SE o pagamento do restante da verba constante dos 

autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152050 Nr: 8917-93.2017.811.0013

 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): ELTON PEREIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte requerida para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88639 Nr: 564-69.2014.811.0013

 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: Elza Alves Ferreira do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará eletrônico. 

Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte 

autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26975 Nr: 2006-85.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quiteria Leite da Silva

 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:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará eletrônico. 

Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte 

autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 5817 Nr: 1812-95.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. de Freitas Auto Peças, Leonides de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:0007-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Frederico Kunze 

Pinto - OAB:9297/MT

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará eletrônico. 

Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte 

requerida para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110871 Nr: 414-20.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Donizete de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manah Máquinas Agricolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICH RODRIGO NOGUEIRA - 
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OAB:17423

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará eletrônico. 

Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte 

requerida para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81100 Nr: 3268-26.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ideraldo P da Costa Contabilidade ME

 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

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de eletrônico. 

Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte 

requerida para manifestação, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87074 Nr: 4756-79.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS GINO DA SILVA, Cpf: 

00696376105, Rg: 1595670-9, Filiação: Izabel Gino da Silva e Wilson 

Valerio da Silva, data de nascimento: 01/01/1986, brasileiro(a), solteiro(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.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de sua Promotora de Justiça ao final assinada, no uso 

de suas atribuições constitucionais e legais, com base no Inquérito Policial 

n° 4756-79.2013.811.0013, Código 87074, vem, perante Vossa 

Excelência, com o devido respeito, oferecer DENUNCIA contra MARCOS 

GINO DA SILVA, brasileiro, convivente, portador do RG n° 1595670-9 

SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n° 006.963.761-05, filho de Wilson 

Valerio da Silva e Izabel Gino da Silva, nascido aos 1°/01/1986, natural de 

Pontes e Lacerda/MT, como incurso no artigo 129, §9° (lesão corporal 

doméstica), do Código Penal, aplicando-se, no que couber, as disposições 

da Lei 11.340/06.

Despacho: Vistos, etc.O réu não foi encontrado para a citação pessoal e, 

instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela citação editalícia 

do acusado, bem como em caso negativo, desde já pugnou pela 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.Sendo assim, 

DETERMINO a citação por edital do acusado MARCOS GINO DA SILVA. 

Decorrido o prazo do referido e o réu não compareça em juízo, voltem os 

autos conclusos para análise da suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, conforme dispõe o art. 366 do CPP.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, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 11 de junho de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 139446 Nr: 3434-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Bispo da Silva, Wesley Bastos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Vistos.

Considerando que mesmo após a devida intimação do causídico (Dr. Amir 

Osvando Franco), disponibilizada no DJE nº 10259, de 18/05/2018 e 

publicado no dia 21/05/2018 (fls. 305), não foi anexada aos autos, até a 

presente data, as ALEGAÇÕES FINAIS pertinentes, DETERMINO a 

intimação pessoal da acusada ANDRÉIA BISPO DA SILVA para que 

informe se constituirá novo(a) advogado(a) ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, devendo o oficial de justiça 

atestar tais conjunturas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 83208 Nr: 600-48.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robert Tuneca Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono do réu para, no prazo do art. 588 

do CPP, apresentar razões recursais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010402-26.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DE FATIMA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de 8010402-26.2016.8.11.0013 REQUERENTE: MARIA DIVINA DE FATIMA 

CARVALHO REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

D E C I S Ã O Vistos em Sentença. Dispensado o Relatório na forma do 

art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento 

virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora a parte 

Requerente tenha sido intimada para se manifestar, permanecendo inerte. 

Consta ainda, conforme certidão que a parte promovente foi devidamente 

intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 
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com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. No 

mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, 

COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA 

SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO 

PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, 

DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, por alegada 

inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a sua 

intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, independente de ser a parte 

interessada ou seus sucessores intimados pessoalmente. Não se aplica, 

portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do CPC" (Fernando da Costa 

Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in Juizados Especiais Estaduais 

Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 333). 2. No caso dos autos, 

foram desconstituídas as penhoras iniciais (fls. 101) e contra essa 

decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, tendo tentada a penhora 

on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante disso, o juízo determinou a 

intimação para manifesar em cinco dias acerca do prosseguimento do feito 

(fls. 105), tendo o advogado sido regularmente intimado, permanecendo 

inerte por quase um ano. Ademais, a parte interessada, que deve ser ativa 

nos juizados especiais, permaneceu mais de ano sem comparecer aos 

autos, eis que antes desse despacho já estava ausente do processo. 3. A 

extinção do processo, neste caso, pode se dar até mesmo pelo dispositivo 

do artigo 53, parágrafo quarto, da Lei 9.099/95, eis que não encontrados 

bens penhoráveis e nem a parte interessada indicou outros bens à 

penhora. O processo não pode ficar indefinidamente no aguardo de 

surgirem bens penhoráveis, segundo a norma acima citada. Destarte, NÃO 

HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO 

MOMENTO EM QUE O CREDOR VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO 

DEVEDOR. 4. Por tais motivos, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. 

Condeno o recorrente em custas, cuja exigibilidade fica sobrestada na 

forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia do 

requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, sem 

apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95,a presente decisão para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a presente decisão elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. , 28 de junho de 2018 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-95.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO DE SOUZA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 8010184-95.2016.8.11.0013 REQUERENTE: 

CARLINDO DE SOUZA MATIAS REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT D E C I S Ã O Vistos em Sentença. Dispensado o 

Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora a parte Requerente tenha sido intimada para se manifestar, 

permanecendo inerte. Consta ainda, conforme certidão que a parte 

promovente foi devidamente intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 

prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos casos 

previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, in 

verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. No 

mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, 

COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA 

SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO 

PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, 

DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, por alegada 

inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a sua 

intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, independente de ser a parte 

interessada ou seus sucessores intimados pessoalmente. Não se aplica, 

portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do CPC" (Fernando da Costa 

Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in Juizados Especiais Estaduais 

Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 333). 2. No caso dos autos, 

foram desconstituídas as penhoras iniciais (fls. 101) e contra essa 

decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, tendo tentada a penhora 

on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante disso, o juízo determinou a 

intimação para manifesar em cinco dias acerca do prosseguimento do feito 

(fls. 105), tendo o advogado sido regularmente intimado, permanecendo 

inerte por quase um ano. Ademais, a parte interessada, que deve ser ativa 

nos juizados especiais, permaneceu mais de ano sem comparecer aos 

autos, eis que antes desse despacho já estava ausente do processo. 3. A 

extinção do processo, neste caso, pode se dar até mesmo pelo dispositivo 

do artigo 53, parágrafo quarto, da Lei 9.099/95, eis que não encontrados 

bens penhoráveis e nem a parte interessada indicou outros bens à 

penhora. O processo não pode ficar indefinidamente no aguardo de 

surgirem bens penhoráveis, segundo a norma acima citada. Destarte, NÃO 

HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO 

MOMENTO EM QUE O CREDOR VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO 
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DEVEDOR. 4. Por tais motivos, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. 

Condeno o recorrente em custas, cuja exigibilidade fica sobrestada na 

forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia do 

requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, sem 

apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95,a presente decisão para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a presente decisão elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

28 de junho de 2018 LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-70.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010315-70.2016.8.11.0013. REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos, etc... Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, a presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 28 de Junho de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020026-36.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BADIO FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MAKFER DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

PINDORAMA MAXIMAC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM OAB - MT0004717A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8020026-36.2015.8.11.0013. REQUERENTE: JOAO BADIO FELICIANO 

REQUERIDO: COMERCIAL MAKFER DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA - EPP, PINDORAMA MAXIMAC Vistos, etc... Face o 

cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, 

II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-58.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA COSMES PERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MG0030629A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000518-58.2017.8.11.0013. REQUERENTE: DEBORA COSMES PERES 

REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos, etc. Como preconiza o art. 

51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do 

mérito. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Pontes e Lacerda/MT, 26 de Junho de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000011-63.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Como preconiza o art. 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das 

audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele 

regularmente intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 

1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 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. 

PONTES E LACERDA, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000344-49.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LUCIANA FERREIRA JARDIM 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Como preconiza o 

art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do 

mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, 

de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a 

contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 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. PONTES E LACERDA, 

28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000025-81.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARCOS NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Como preconiza 

o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do 

mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, 

de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a 

contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-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. PONTES E LACERDA, 29 de junho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAELIA MEIRELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000967-16.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LAELIA MEIRELES PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Como preconiza o art. 

51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do 

mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, 

de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a 

contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-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. PONTES E LACERDA, 29 de junho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-09.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000767-09.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Como preconiza o art. 

51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do 

mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, 

de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a 

contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-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. PONTES E LACERDA, 29 de junho 
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de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29915 Nr: 719-74.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Osmar Resplande 

de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6755/MT, Rayssa Resplande Xavier - OAB:OAB/MT 

19.342

 Código: 29915

DESPACHO

VISTO,

Considerando o Ofício nº 163/18 PJPOX, onde informa que a 

representante do Ministério Público estará de licença para 

acompanhamento de tratamento de saúde em pessoa da família, CANCELO 

a audiência anteriormente agendada e DESIGNO nova oralidade para o dia 

18/07/2018 às 16h00min (MT).

CIENCIA ao Parquet.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu – MT, 28 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79416 Nr: 795-54.2018.811.0014

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walkcemuller Maxwel dos Santos, Jhon Lenon 

Alves de Oliveira, Valdirene Alves de Oliveira, Rafael Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 Código: 79416

DESPACHO

VISTO,

 REMETAM-SE, a assessoria do juízo, as informações requisitadas pelo 

Relator do Habeas Corpus nº 1006700-65.2018.811.0014 – Segunda 

Câmara Criminal, e prestadas por este juízo nesta data, via Malote Digital, 

conforme determinações da CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu – MT, 26 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74429 Nr: 766-38.2017.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leste Comércio de Petróleo e Drivados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÁRSIS BORGES RODRIGUES 

LIMA - OAB:24418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos à execução, tão somente para AFASTAR a incidência de 

comissão de permanência na cédula de concessão de crédito, contudo, 

SEM RECONHECER o excesso de execução neste ponto, uma vez que tal 

sobretaxa não fora utilizada para fins de atualização da dívida executada 

nos autos em apenso.Por corolário, havia vista a mínima sucumbência, 

CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Em tempo, INDEFIRO a 

gratuidade de justiça, de modo que exigível a cobrança dos honorários 

advocatícios e devido o recolhimento das custas processuais.Com o 

trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia deste decisum para os autos 

da execução em apenso. Após, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da 

CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73298 Nr: 145-41.2017.811.0014

 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: Maria das Dores de Campos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran - Departamento de Trânsito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR 

o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na 

importância de R$ 6.633,00 (seis mil, seiscentos e trinta e três 

reais).Considerando tratar-se de relação não-tributária, os valores 

deverão ser atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E desde a data 

do evento danoso 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).Ainda, CONDENO o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 10% (dez 

por cento) da condenação. Entretanto, ISENTO o requerido do 

recolhimento de custas, nos termos do art. 460, da CNGC/MT.Processo 

sujeito ao reexame necessário, nos termos da Súmula nº 490, do Superior 

Tribunal de Justiça, assim, caso não seja apresentado recurso pelas 

partes no prazo legal, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72790 Nr: 2052-85.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leste Comércio de Petróleo e Drivados Ltda, 

PATRIMONIAL RIBEIRO LTDA, HELANIO GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 De início, verifica-se que a executada LESTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO E 

DERIVADOS – LTDA. opôs embargos à execução voluntariamente, de 

modo que tal ato supre a ausência de sua citação.

Assim, DECLARO citado o supramencionado devedor.

No mais, DEFIRO o pedido de fls. 73 e, por corolário, DETERMINO a 

expedição de carta precatória para a citação dos demais executados nos 

endereços informados pelo banco credor.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76622 Nr: 1790-04.2017.811.0014

 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: Terezinha Pires Borges da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 
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S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação para CONDENAR a requerida ao pagamento, tão somente, 

de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação.Em vista da sucumbência recíproca, 

REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a requerida ao 

pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação (NCPC, art. 85, § 2º), ficando os 30% (trinta por 

cento) restantes a cargo da parte autora. Contudo, SUSPENDO a 

exigibilidade da cobrança em relação à requerente, porquanto beneficiária 

da gratuidade de justiça.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado 

no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69920 Nr: 411-62.2016.811.0014

 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: Edinaldo Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Occhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Argemiro Garcia Junior - 

OAB:PR-33.528, Marcio keiji Sato - OAB:PR 33305, WILLIAN SILVÉRIO 

CHICONATTO - OAB:65866

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data do evento danoso.Em vista da 

sucumbência recíproca, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando os 30% (trinta por 

cento) a cargo do requerente. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade em 

relação ao autor, eis que beneficiário da gratuidade de justiça.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.: 63730 Nr: 337-76.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joilson Candido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN, Sr Thiago França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos 

materiais na importância de R$ 6.062,00 (seis mil e sessenta e dois reais) 

e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Considerando 

tratar-se de relação não-tributária, os valores deverão ser atualizadas 

monetariamente segundo o IPCA-E desde a data do evento danoso 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 vista da mínima sucumbência, CONDENO o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 10% (dez 

por cento) da condenação. Entretanto, ISENTO o requerido do 

recolhimento de custas, nos termos do art. 460, da CNGC/MT.Processo 

sujeito ao reexame necessário, nos termos da Súmula nº 490, do Superior 

Tribunal de Justiça, assim, caso não seja apresentado recurso pelas 

partes no prazo legal, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73458 Nr: 234-64.2017.811.0014

 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: José Jurani de Goveia, Lindomar Barbosa de Goveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos 

materiais na importância de R$ 12.431,35 (doze mil, quatrocentos e trinta e 

um reais e trinta e cinco centavos) e danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).Considerando tratar-se de relação não-tributária, 

os valores deverão ser atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E 

desde a data do evento danoso 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 vista da mínima sucumbência, 

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em valor 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação. Entretanto, ISENTO o 

Município do recolhimento de custas, nos termos do art. 460, da 

CNGC/MT.Processo sujeito ao reexame necessário, nos termos da Súmula 

nº 490, do Superior Tribunal de Justiça, assim, caso não seja apresentado 

recurso pelas partes no prazo legal, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76910 Nr: 1904-40.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatan Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo José Canevazzi da 

Silva - OAB:OAB/MT 23.244

 Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para DESCLASSIFICAR a conduta imputada a JONATAN 

SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, para uso de entorpecentes 

nos moldes do art. 28, da Lei 11.343/2006 e ABSOLVE-LO do crime 

tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/2003.Concedo ao réu o direito de 

recorrer em liberdade.Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em 

favor do réu, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo não 

estiver preso.Tendo em vista que o acusado se trata de pessoa pobre na 

forma da Lei deixo de condená-lo ao pagamento das custas 

processuais.DESTINAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA Quanto à droga apreendida, 

oficie-se à Autoridade Policial responsável para proceder a sua 

destruição, em consonância com a Lei de Drogas.Quanto a munição 

DECRETO O SEU PERDIMENTO, devendo ser encaminhada a Unidade do 

Exército Brasileiro para destruição, nos termos do art. 25 da Lei 

n.10.826/2003.Os demais objetos já foram restituídos.CONSIDERAÇÕES 

FINAISCom o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juizado 

Especial Criminal para aplicação da Lei 11.343/2006.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 28 de junho de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78522 Nr: 402-32.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaildo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Código: 78522

DESPACHO

VISTO,

Considerando o Ofício nº 163/18 PJPOX, onde informa que a 

representante do Ministério Público estará de licença para 

acompanhamento de tratamento de saúde em pessoa da família, CANCELO 

a audiência anteriormente agendada e DESIGNO nova oralidade para o dia 

05/07/2018 às 13h30min (MT).

CIENCIA ao Parquet.

REQUISITE-SE. INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu – MT, 28 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72692 Nr: 1986-08.2016.811.0014

 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: Lourival de Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VITOR SENA NOGUEIRA 

LUNA - OAB:21762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes 

embargos de terceiro opostos por LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA em 

face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.Por conseguinte, 

CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, SUSPENDO a 

exigibilidade da cobrança, porquanto o autor é beneficiário da gratuidade 

de justiça.Transitada em julgado, EXTRAIA-SE cópia e JUNTE-A aos autos 

em apenso.Após, 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72121 Nr: 1666-55.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Henrique Vieira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 VISTO,

Com fulcro no poder geral de cautela, SUSPENDO o curso da presente 

ação até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em 

apenso.

Tão logo precluso o decisum mencionado, CONCLUSOS os presentes 

autos para análise e deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77114 Nr: 2021-31.2017.811.0014

 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: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

declaratória de anulabilidade c/c pretensão indenizatória.Por conseguinte, 

CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, SUSPENDO a 

exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é beneficiária da gratuidade 

de justiça.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.: 75877 Nr: 1448-90.2017.811.0014

 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: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se , promovendo regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78633 Nr: 450-88.2018.811.0014

 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: Rosangela Benta da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75783 Nr: 1411-63.2017.811.0014

 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: Linaldo Tunes Pereira, Gilvanete Rodrigues Bonfim 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Lima Neto - 

OAB:23.064, Marco Aurélio Mestre Medeiros - OAB:15.401 - 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida , para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário
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 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:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77213 Nr: 2089-78.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 77213

DESPACHO

VISTO,

 Cumpra-se conforme o despacho dos autos em apenso, expedindo o 

necessário.

 Poxoréu-MT, 28 de Junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28657 Nr: 1163-44.2010.811.0014

 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: Edson Farias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hebert Moreira Lima - 

OAB:13457-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para apresentar os 

dados bancários para transferência dos valores vinculandos nos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61387 Nr: 1074-50.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Schmitt, Eliane Domingas Lopes Schimitt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Luiz Dalbem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio Soares Araujo Junior - 

OAB:6824, Rodolfo Wilson Martins - OAB:5.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Pedrosa Neto - 

OAB:13763/MT, Maristela Claro Allage - OAB:4200/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO SCHMITT, Cpf: 

53133030906, Rg: 2098.983, Filiação: Olyntho Schimitt e Anézia Camponez 

Schimitt, data de nascimento: 07/01/1962, brasileiro(a), natural de 

Maringá-PR, casado(a), agropecuarista e atualmente em local incerto e 

não sabido ELIANE DOMINGAS LOPES SCHIMITT, Cpf: 59516585949, Rg: 

4.571.823-9, Filiação: Clementina Marioto Lopes e Braz Patrocinio Lopes, 

data de nascimento: 28/11/1969, brasileiro(a), natural de Maringá-PR, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação dos exequentes, para manifestarem 

acerca da petição de fl. 384, decisão transladada às fls. 387/408 e 

despacho de fl. 409 dos autos supramencionados.

Despacho/Decisão: Processo nº 1074-50.2012.811.0014 (Código 

61387)Vistos em correição.Intime-se a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição de fl. 384, a decisão 

trasladada às fls. 387/408 e o despacho de fl. 409.Decorrido in albis, 

certifique-se e intime-se a parte requerente, pessoalmente, para promover 

o regular andamento do feito, 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 23 de agosto de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de junho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63033 Nr: 1231-86.2013.811.0014

 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: João Paulo Santana Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para apresentar os 

dados bancários para transferência dos valores vinculandos nos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63221 Nr: 1394-66.2013.811.0014

 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: Laura Felis Neta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 , CERTIFIQUE-SE nos autos se o Estado de Mato Grosso já apresentou 

nos autos a nomenclatura do cargo da parte exequente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos do 

servidor, neste período. Em caso negativo, INTIME-A para fazê-lo, no 

prazo impreterível de 10 (dez) dias, SOB PENA DE ARBITRAMENTO DE 

MULTA POR DIA DE DESCUMPRIMENTO.Decorrido o prazo retro, INTIME-SE 

o Sr. Perito com cópia dos quesitos das partes, caso venham para os 

autos, para que ele marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, 

informando nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o 

acompanhamento.A seguir, INTIME-SE o Perito Judicial a apresentar o 

laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte, 

INTIMEM-SE as partes a manifestarem no prazo legal, podendo o 

assistente técnico de cada uma delas apresentar parecer, em igual prazo 
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(NPC, art. 477, parágrafo único).Apurado o percentual devido pelo perito 

contador, se, de fato, houver, a parte exequente deverá juntar aos autos 

o cálculo referente às diferenças salariais decorrente da conversão de 

cruzeiro real para URV, sendo que a execução deste ponto da 

condenação deve ser realizada por cálculo aritmético, na forma do art. 

509, § 2º, do NCPC.Caso contrário, não sendo constatado percentual 

devido, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, requerendo o que 

entenderem de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65747 Nr: 1760-71.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Dores Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 760-71.2014.811.0014 (Código 65747)

VISTO,

 Primeiramente, postergo a análise do pedido de fl. 63, vez que não fora 

devidamente cumpridas às determinações de fls. 59/60.

Deste modo, PROCEDA-SE A SECRETARIA o devido cumprimento da 

decisão, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65748 Nr: 1761-56.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Poxoréu/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 65748

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente pugna 

para que seja realizada penhora online via sistema Bacenjud, todavia, 

verifica-se que não consta nos autos o CPF da parte executada

Pois bem.

 Considerando que a parte autora não apresentou o CPF da parte 

executada, INTIME-A, através de seu Advogado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe nos autos o número completo do CPF do executado.

Após, tornem os autos conclusos para as deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29311 Nr: 111-76.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzira Borges dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição do direito de 

cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos e, por corolário, 

JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso 

V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do NCPC.SEM custas, uma vez que o 

exequente é isento e SEM honorários advocatícios.Transitada em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, nos termos do que 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.: 27910 Nr: 413-42.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Magnolia Ramos de Oliveira, Maria Magnólia 

Ramos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 413-42.2010.811.0014 (Código 27910)

VISTO,

 AGUARDE-SE o fim do prazo de suspensão, nos termos do despacho de 

fls. 70.

Após, PROMOVA-SE o impulso necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28237 Nr: 743-39.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudia Maria Taques, Claudia Maria Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Braga - OAB:MT 12.572, Flávio José Ferreira - OAB:MT-3574

 Processo nº 743-39.2010.811.0034 (Código 28237)

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 90 e, desta forma, PROCEDA-SE conforme 

pugnado.

Ademais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23096 Nr: 357-14.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valerio Ramos Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 357-14.2007.811.0014 (Cód. 23096)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT 

em face de VALÉRIO RAMOS VARANDA, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Verifica-se que, a parte exequente foi devidamente intimada para 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção, porém, 

quedou-se inerte, conforme fls. 71/72.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que o requerente 

demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 
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ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o 

art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23425 Nr: 492-26.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Maria dos Santos Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 492-26.2007.811.0014 (Código: 23425)

VISTO,

Considerando que a parte exequente informou que não logrou êxito na 

busca de bens em nome do executado, DEFIRO o pedido de fl. 71 e, 

consequentemente, DETERMINO a suspensão do feito por 01 (um) ano.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito e arquivamento.

Por fim, DETERMINO, a baixa do feito condizente a Meta 2, vez que se trata 

de Execução Fiscal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 28 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68961 Nr: 1664-22.2015.811.0014

 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: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A, Antonio 

dos Reis Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Moreira, Antónia dos Reis Moreiras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla da Prato Campos - 

OAB:OAB/SP 156.844, Carlos Eduardo Pereira Teixeira - 

OAB:OAB/SP 327.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para nop prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65258 Nr: 1426-37.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pinto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 65258

VISTO,

CUMPRA-SE o despacho anterior de fl.81.

Porquanto, a mera intimação da parte executada, não supre a 

necessidade da secretaria diligenciar acerca da compensação da RPV 

outrora expedida, consoante determinação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 27 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 156 Nr: 51-12.1988.811.0014

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Lima Fernandes - 

OAB:2234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Processo nº 51-12.1988.811.0014 (Código 156)

VISTO,

 INDEFIRO a solicitação de penhora online, via Bacenjud, vez que parte a 

exequente não cumpriu o disposto no artigo 798, I, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil, conforme fl. 518.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao regular prosseguimento da presente ação, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65227 Nr: 1411-68.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francielle Ferreira da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Márcia de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 65227

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente pugna 

para que seja realizada penhora online via sistema Bacenjud, todavia, 

verifica-se que o CPF da parte executada encontra-se incompleto.

Pois bem.

 Considerando que a parte autora não apresentou corretamente o CPF da 

parte executada, INTIME-A, através de seu Advogado, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe nos autos o número completo do CPF da 

executada.

Após, tornem os autos conclusos para as deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu -MT, 27 de Junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61741 Nr: 31-44.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Aguiar de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para apresentar os 

dados bancários para transferência dos valores vinculandos nos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 427 de 625



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24671 Nr: 1892-75.2007.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eliane da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para apresentar os 

dados bancários para transferência dos valores vinculandos nos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28754 Nr: 1259-59.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscilene Rosa de Sousa Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:/MT - 9.237, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:/MT. 8.934, Pedro 

Paulo Peixote da Silva Junior - OAB:12+007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1259-59.2010.811.0014 (Código 28754)

VISTO,

Analisando os autos, verifica-se que tendo restado negativo o resultado 

da penhora realizada anteriormente, pugna a parte exequente que seja 

realizada busca de veículos, via sistema RENAJUD, pertencentes à 

executada JUSCILENE ROSA DE SOUSA ARAÚJO.

Todavia, exsurge-se dos autos que a parte exequente não juntou qualquer 

documento que ateste que tenha diligenciado previamente com vistas a 

localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, ante a 

possibilidade de diligências junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema RENAJUD.

Deste modo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover os atos necessários ao andamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75834 Nr: 1430-69.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO HENRIQUE MATSUSHITA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:339125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1430-69.2017.811.0014 (Código: 75834)

VISTO,

DESENTRANHE-SE embargos de fls. 28/34 e DISTRIBUA-SE em rito 

próprio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 29 de Junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62813 Nr: 1051-70.2013.811.0014

 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: Valdecir Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecânica Agrícola Brasil Ltda, Wilson Vicente 

Schimidt, Vilmar Martignago, Reinaldo Bortoliero, João Machnic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josinei Cristina Sousa silva - 

OAB:15787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, Nelson Pereira Dias - OAB:4988

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

94/114, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de fls. 

91/93 pelos seus próprios e suficientes fundamentos. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 08 de maio de 2017. 

Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62813 Nr: 1051-70.2013.811.0014

 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: Valdecir Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecânica Agrícola Brasil Ltda, Wilson Vicente 

Schimidt, Vilmar Martignago, Reinaldo Bortoliero, João Machnic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josinei Cristina Sousa silva - 

OAB:15787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, Nelson Pereira Dias - OAB:4988

 Processo nº: 1051-70.2013.811.0014 (Código 62813)

Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 124/125.

Após, nada mais havendo pendente, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 06 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67393 Nr: 877-90.2015.811.0014

 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: Júlia dos Anjos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 877-90.2015.811.0014 (Código: 67393)

VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por JÚLIA DOS 

ANJOS SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados 

nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu-MT, 29 de Junho de 2018.
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Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79241 Nr: 727-07.2018.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdPdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FD, PD, JFDdS, FTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Costa Teixeira de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 21.274, Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Processo nº 727-07.2018.811.0014 (Código 79241)

VISTO,

 Considerando o fiel cumprimento da presente cautelar inominada, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 833-03.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmen Lúcia Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 POIS BEM. Saneado o feito, e não havendo outras questões a serem 

dirimidas, DESIGNO o dia 25 de julho de 2018, às 14h30min (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento. Eventual concessão de suspensão 

condicional do processo será ofertada na audiência. DEFIRO o pedido de 

majoração dos honorários advocatícios. Assim, nos termos da tabela da 

OAB/MT, fixo os honorários advocatícios em 09 URH. Intimem-se as 

testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo constar no 

mandado, dia, hora e local. Intime-se o acusado cientificando-o da 

presente audiência. Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas 

residentes em outras comarcas, exceto as contiguas. Dê-se ciência ao 

Ministério Público e à Defesa. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 28 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68074 Nr: 1237-25.2015.811.0014

 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): Adriano Aparecido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Processo nº. 1237-25.2015.811.0014 (Código: 68074)

DESPACHO

VISTO,

 Considerando a sentença condenatória em desfavor de ADRIANO 

APARECIDO, nas sanções do artigo 33, §1º, Inciso I, da Lei nº. 11.343/03 

c.c artigo 180, caput, do Código Penal.

Ante a apresentação das razões do Recurso de Apelação, conforme fls. 

159/166, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público para, querendo, no prazo 

legal, oferecer contrarrazões.

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para exame 

do recurso, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65708 Nr: 1732-06.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Felipe de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Código: 65708

DESPACHO

VISTO,

 Ab initio, cumpra-se a determinação de fl. 53, procedendo-se a juntada do 

mandado de citação com a respectiva certidão do Oficial de Justiça.

Após, dê-se VISTAS ao Ministério Público para manifestar-se sobre a 

prescrição virtual suscitada pela defesa.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 28 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65111 Nr: 1335-44.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Coimbra Catala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Código: 65111

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de ação penal objetivado apurar crime cometido, em tese, por 

JACKSON COIMBRA CATALA, dando-o como incurso no artigo 155 do 

Código Penal.

Apresentada resposta a acusação às fls. 29/36, a defesa, 

preliminarmente, pugnou pela rejeição da denúncia pela falta de justa 

causa (artigo 395, inciso III, do CPP), pela absolvição sumária do réu, 

diante da ausência de provas que levem a crer de forma indubitável que o 

acusado tenha participado de alguma forma par aa subtração da coisa 

(artigo 397, inciso III, do CPP). Subsidiariamente, pugnou pela suspensão 

condicional do processo. No mérito, pugnou pela absolvição do réu diante 

da ausência de provas.

Diante disso, passo a análise das preliminares suscitadas.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA

 A tese de ausência de justa causa não merece prosperar.

Verifica-se, pela análise da peça acusatória acostada aos autos, que o 

crime imputado ao denunciado foi devida e suficientemente descrito com 

todas as circunstâncias que o cercaram, de forma que não há na referida 

peça qualquer ponto passível de rejeitar-se a inicial.

Como se sabe, no processo criminal, a denúncia deve primar pela 

concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos pelo suposto autor, 

sem juízo de valoração. A peça deve indicar, tão somente, o que o agente 

fez para que ele possa se defender. Deve ser sucinta, limitando-se a 

apontar as circunstâncias que são necessárias à configuração do delito, 

sem referência a fatos acessórios que em nada possam influir na 

configuração do delito.

No caso em questão, a peça acusatória atende aos requisitos exigidos em 

lei (art. 41 do Código de Processo Penal) e está acompanhada de 

elementos indiciários suficientes a propiciar o seu recebimento, tanto que 

o foi, mormente porque a narrativa descreve os fatos com todas as suas 

circunstâncias - apontou o seu autor; o meio que empregarou; o motivo; o 

lugar; e o tempo em que ocorreu a ação.

 Nesta linha de intelecção, não há falar-se em falta de justa causa para a 

persecução penal, ou seja, de um lastro probatório mínimo indispensável 

para o andamento do processo, porquanto é possível constatar, a 

princípio, a presença da materialidade (furto da bateria) e de indícios 

suficientes da autoria (o suspeito residia em uma casa em frente ao local 

onde o caminhão encontrava-se estacionado, com o suspeito foi 

localizada uma bateria com a numeração raspada a qual estava utilizando 

para alimentar o som de seu veículo, a vítima reconheceu a bateria como 
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sendo a do seu caminhão). Basta compulsar a farta documentação e os 

depoimentos que instruem o Inquérito Civil, a indicar, ao menos em tese, a 

configuração do delito de furto.

Ademais, para eventual rejeição da peça vestibular, seria necessária uma 

denúncia manifestamente inepta, a ausência dos pressupostos 

processuais ou condições da ação, ou, ainda, a falta de justa causa para 

o exercício da ação penal, a teor do estatuído no art. 395 do Código de 

Processo Penal, diversamente do que ocorre na hipótese.

Impende ressaltar que na atual fase processual a análise substancial da 

prova é vedada, verificando-se apenas se há indícios suficientes da 

existência de crime e de sua autoria.

Com efeito, o recebimento da denúncia não é juízo de certeza, mas mero 

juízo de admissibilidade não importando no reconhecimento da verdade 

real nem em condenação do acusado. Não se pode furtar ao 

representante do Ministério Público a oportunidade de provar aquilo que se 

propôs a fazer durante a instrução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ART. 1º, INCISO XIII, DO 

DECRETO-LEI Nº 201/67. PREFEITO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE FALTA DE 

JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE 36 AGENTES 

DE SAÚDE. REQUISITOS. INDÍCIO SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E 

AUTORIA. RECEBIMENTO QUE SE IMPÕE. DECISÃO POR MAIORIA. I - Não 

se considera inepta a denúncia que contém a exposição do fato criminoso 

e todas as suas circunstâncias, ostentando, ainda, os requisitos 

necessários ao seu recebimento. Rejeita-se a preliminar de falta de justa 

causa, por maioria. Precedente do STJ. II - Se a conduta imputada ao réu 

constitui crime, em tese, e a inicial acusatória não ostenta qualquer dos 

motivos ensejadores de rejeição a que alude o art. 43, do Código de 

Processo Penal, ao julgador compete recebê-la. III - No mérito, por maioria 

de votos, foi recebida a denúncia. (Processo 3357384 PE Orgão Julgador 

Seção Criminal Publicação 01/07/2015 Julgamento 23 de Abril de 2015 

Relator Odilon de Oliveira Neto).

Por fim, não se pode olvidar que prevalece nesta fase processual a 

máxima “in dúbio pro societate”, sendo que preenchidos os requisitos do 

artigo 41 do Código Penal e ausentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo diploma processual, mister permanecer com o recebimento da 

denúncia.

Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de justa causa.

DA PRELIMINAR DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Do mesmo modo, não há que se falar em absolvição sumária.

O Código Penal preceitua que a absolvição sumária ocorrerá nos 

seguintes casos:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar:

 I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

 IV - extinta a punibilidade do agente.

 Dito isso, analisando o feito verifico que o acusado não se encaixa em 

nenhuma das hipóteses.

Deste modo, REJEITO a preliminar de absolvição sumária.

POIS BEM.

Saneado o feito, e não havendo outras questões a serem dirimidas, 

DESIGNO o dia 25 de julho de 2018, às 15h00min (MT), para a audiência de 

instrução e julgamento.

Eventual concessão de suspensão condicional do processo será ofertada 

na audiência.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado cientificando-o da presente audiência.

Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 28 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9105 Nr: 801-23.2002.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adielson Almeida Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Código: 9105

DESPACHO

VISTO,

 Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 314.

Poxoréu – MT, 28 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-87.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANEI MENDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE POXOREO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010055-87.2016.8.11.0014. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: SILVANEI MENDES DOS 

SANTOS, MUNICIPIO DE POXOREO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que as partes 

Requeridas Defensoria Pública e Estado de Mato Grosso apresentaram 

respectivamente contestação Id. 7127918 e 7127933, dentro do prazo 

legal – Id. 7127927 e 7127935, porém o Município de Poxoréu não 

contestou, conforme certificado – Id. 7127935. A parte Requerente, 

impugnou (Id. 11135782) as contestações apresentadas. Fundamento e 

Decido. Trata-se de Ação de Internação para submissão de dependente 

químico a tratamento de desinstoxicação c.c. pedido de liminar, ajuizada 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Silvanei 

Mendes dos Santos; Estado de Mato Grosso e Município de Poxoréu. Em 

síntese, ajuíza a presente ação com a finalidade para assegurar o 

tratamento de saúde ao Requerido Silvanei, tendo em vista que o mesmo 

tem transtornos mentais e também é dependente químico, o qual faz uso 

de drogas desde os 13 (treze) anos de idade e encontra-se gravemente 

debilitado em razão do uso de entorpecentes e dos transtornos mentais, 

necessitando de internação compulsória para tratamento de saúde, 

conforme depreende do Procedimento Administrativo SMP nº. 

000175-091/2016. Assim alega que o Requerido necessita de internação 

IMEDIATA em clínica para tratamento, sendo medida necessária para 

defende-lo de seus próprios atos, bem como resguardar também a vida de 

seus familiares, sugerindo para tal a internação compulsória em instituição 

hospitalar psiquiátrica especializada, em ala própria para tratamento de 

quimiodependentes, ou encaminhamento para clínica, centro de tratamento 

ou comunidade terapêutica congênere. Parecer NAT – Núcleo de Apoio 

Técnico – indicando pela internação, Id. 7217908. Deferida a liminar, Id. 

7127909. A Defensoria Pública apresentou contestação – Id. 7127918, 

argumentando pela ilegitimidade ativa do Ministério Público, tendo em vista 

que não possui legitimidade ad causam para pleitear a internação 

compulsória para tratamento de saúde, requerendo assim a extinção do 

feito sem julgamento de mérito. Ainda argumentou pela impossibilidade da 

Defensoria receber a citação, por ausência de citação válida do 

interditado, por necessidade de citação pessoal do Requerido Silvanei, e 

no mérito, em suma contesta pela improcedência da ação, haja vista que 

para a internação involuntária há necessidade de laudo médico 
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circunstanciado, e não pedido baseado somente em condição de 

dependente químico, como apresentado no prontuário médico. O Estado de 

Mato Grosso, Requerido apresentou contestação – Id. 7127933, 

argumentando em resumo que para o tratamento compulsório tem-se que 

haver laudo médico circunstanciado, nos termos do artigo 6º da Lei 

10.126/2001 e na Política Nacional de Saúde Mental, o qual preconiza que 

o atendimento aos portadores de transtornos mentais e a internação 

psiquiátrica fique restrita aos tratamentos de urgência e emergência, e ao 

final pela improcedência da ação. O Município, por sua vez, não contestou, 

conforme certificado Id. 7127935. Impugnação apresentada – Id. 1135782, 

o Requerente Ministério Público, impugnou pela contestação negativa da 

Defensoria Pública, vez que no deferimento da liminar houve a 

determinação da citação do Requerido Silvanei através de curador, bem 

como que há nos autos laudo médico atestando a falta de capacidade do 

Requerido Silvanei, e ao final pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. 

Vieram os autos conclusos, evento 14886160. Fundamento e Decido. 

Preliminares. De ilegitimidade ad causam do Ministério Público. No que 

concerne a ilegitimidade ad causam do Ministério Público, não há como 

prosperar, posto que, o “Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função, jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrática e dos interesses sociais e 

individuais indispensáveis”, artigo 127 da Constituição Federal, sendo 

assim a legislação constitucional atribui ao Ministério Público legitimidade 

para estar em juízo, sendo para a defesa dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, assim no que dispõe este é também o 

entendimento jurisprudencial: EMENTA: Agravo de Instrumento. 

drogadição. internação para tratamento legitimidade ativa do ministério 

público. concessão de tutela antecipada. cabimento. O Ministério Público é 

parte legítima para figurar no pólo ativo de ações que busquem a proteção 

do direito individual à vida e à saúde. Admite-se a concessão de tutela 

antecipada contra o estado e demais entes públicos, desde que presentes 

os requisitos autorizadores da medida. O princípio da dignidade humana 

além do exame da prova dos autos, conduz ao pronto atendimento do 

pedido inicial. (TJRS: Agravo Instrumento nº. 70033534462, Relator 

Desembargador Claudir Fidelis Faccenda, Oitava Câmara Cível, julgado em 

26.11.2009 e publicado em 02.12.2009) EMENTA: RECURSO DE 

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTIUCIONAL. ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CONTRA A 

DROGADIÇÃO. DEVER DO ENTE PÚBLICO, CONSOANTE A DISPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL EXPRESSA AO ASSEGURAR O DIREITO À VIDA E O 

DIREITO À SAÚDE COMO GARANTIAS FUNDAMENTAIS, DE ACORDO COM 

A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 196 DA CF/88). PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE VAI AFASTADA. 

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (SEGREDO DE JUSTIÇA) 

(Apelação Cível Nº 70030571756, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: José Conrado de Souza Júnior, Julgado em 30/09/2009) 

Por conseguinte, diante da arguição de ilegitimidade ad causam, rejeito a 

preliminar arguida pela Requerida Defensoria Pública. Da ausência de 

citação válida. Cumpre registrar que na liminar deferida – Id. 7127909, a 

Defensoria Pública, através da Defensora Pública foi nomeada como 

curadora do Requerido Silvanei para a sua defesa. Sendo assim 

plenamente válida a citação como curadora e consequentemente para a 

elaboração de sua defesa. Do laudo circunstanciado. Nos termos do artigo 

9º da Lei nº 10.216/2001 condiciona a internação provisória a observância 

dos requisitos legais, dentre eles a existência de laudo médico, na forma 

do artigo 6º do mesmo estatuto legal. Portanto diante da conjuntura 

fático-normativa, constato que há nos autos Laudo para Solicitação de 

Autorização de Internação Hospitalar, com declinação expressa da 

justificativa da internação (dependente químico) e o caráter emergencial 

da adoção da medida médica. Cumpre salientar ainda, que através do 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT – Id. 7127908, há também o Parecer 

Técnico indicando pela internação do Requerido Silvanei. Logo, indeferido 

as preliminares arguidas pela Requerida Defensoria Pública e passo ao 

julgamento da lide. Do Mérito. O Estado brasileiro consiste em um Estado 

Democrático de Direitos, cujos fundamentos são delineados no artigo 

inicial da Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 1988, 

notadamente, com uma carga humanista, conforme a consagração da 

dignidade da pessoa humana, por meio da previsão expressa e diga-se, 

exemplificativa, dos direitos fundamentais, veja: “Art. 1º A República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a 

dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição.” Como é cediço, os direitos fundamentais é 

instituto que não requer muitas explicações, tendo em vista a notoriedade 

de sua acepção, pois são aqueles direitos considerados indispensáveis à 

pessoa humana, necessários para assegurar a todos uma existência 

digna, livre e igual, exigindo a concretização e incorporação no dia a dia 

dos cidadãos e agentes pelo Estado. Neste diapasão, o direito à saúde 

qualifica-se como um direito fundamental de segunda geração ou direito 

social, cuja característica essencial compreende na necessidade de 

prestação pelo Estado, ou seja, para serem efetivos devem ser 

proporcionados pelo Poder Público. Em razão disso, os direitos de 

prestação em sentido estrito se sujeitam à regulação por meio do 

const i tu inte der ivado e à disponibi l idade de recursos 

econômico-financeiros do Estado. Nesse passo, a prestação material pelo 

Estado no que atine, in casu¸ à saúde, submete-se, necessariamente, ao 

princípio da reserva do possível, que reduz a atuação estatal de acordo 

com as possibilidades financeiras. A Constituição Federal prevê, 

exaustivamente, a proteção à pessoa humana, consagrando em vários 

dispositivos direitos que visam à vida digna, em especial, o direito à saúde. 

Assevera no art. 196 que, a saúde é destinada a todos e dever do Estado, 

independentemente da esfera de poder, atribuindo, portanto, a obrigação 

de promover atos indispensáveis à sua concretização, veja: “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.” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Requerido Silvanei está acometido de transtorno mental decorrente do uso 

de drogas, sendo recomendado por médico sua internação para 

tratamento adequado, como forma de emprestar efetividade à regra 

constitucional que consagra o direito à saúde, considero que, a 

procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi deduzido, é 

medida que se impõe. No mais, a internação é uma forma adequada para 

garantir uma integridade física e psicológica ao Requerido Silvanei, para 

que proceda ao seu tratamento justo e adequado, a fim de resguardar de 

situações de risco criadas em decorrência de sua patologia e 

consequentemente agravadas por agentes externos (químicos). Ante o 

exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA a presente ação, tornando definitiva a 

liminar, para DETERMINAR que os Requeridos Município de Poxoreu e o 

Estado de Mato Grosso disponibilizem tratamento em unidade clínica 

adequada ao Requerido Silvanei pelo tempo necessário, e assim 

prosseguir com seu tratamento de sua enfermidade. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários, transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão do projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-45.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CAROLINA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT20687/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo: 1000206-45.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência designada para o dia 02/07/2018 fora redesignada 

para o dia 06/08/2018, às 18h00, tendo em vista a suspensão do 

expediente no dia 02/07/2018 pela Portaria 841/2018 PRES (Jogos do 
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Brasil). POXORÉO, 29 de junho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-67.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Processo: 1000114-67.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência designada para o dia 02/07/2018 fora redesignada 

para o dia 13/08/2018, às 18h00, tendo em vista a suspensão do 

expediente no dia 02/07/2018 pela Portaria 841/2018 PRES (Jogos do 

Brasil). POXORÉO, 29 de junho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-52.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA COSTA (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:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo: 1000115-52.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência designada para o dia 02/07/2018 fora redesignada 

para o dia 17/08/2018, às 14h30, tendo em vista a suspensão do 

expediente no dia 02/07/2018 pela Portaria 841/2018 PRES (Jogos do 

Brasil). POXORÉO, 29 de junho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-37.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000115-52.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência designada para o dia 02/07/2018 fora redesignada 

para o dia 17/08/2018, às 15h00, tendo em vista a suspensão do 

expediente no dia 02/07/2018 pela Portaria 841/2018 PRES (Jogos do 

Brasil). POXORÉO, 29 de junho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-22.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES PERIERA (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)

 

Certidão Processo: 1000115-52.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência designada para o dia 02/07/2018 fora redesignada 

para o dia 17/08/2018, às 15h30, tendo em vista a suspensão do 

expediente no dia 02/07/2018 pela Portaria 841/2018 PRES (Jogos do 

Brasil). POXORÉO, 29 de junho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-89.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WERISVELTON OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo: 1000119-89.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência designada para o dia 02/07/2018 fora redesignada 

para o dia 17/08/2018, às 16h00, tendo em vista a suspensão do 

expediente no dia 02/07/2018 pela Portaria 841/2018 PRES (Jogos do 

Brasil). POXORÉO, 29 de junho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-59.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo: 1000121-59.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência designada para o dia 02/07/2018 fora redesignada 

para o dia 17/08/2018, às 16h30, tendo em vista a suspensão do 

expediente no dia 02/07/2018 pela Portaria 841/2018 PRES (Jogos do 

Brasil). POXORÉO, 29 de junho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-14.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

AGMA FRANCISCA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo: 1000124-14.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência designada para o dia 02/07/2018 fora redesignada 

para o dia 17/08/2018, às 17h00, tendo em vista a suspensão do 

expediente no dia 02/07/2018 pela Portaria 841/2018 PRES (Jogos do 

Brasil). POXORÉO, 29 de junho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-13.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE NORONHA (EXECUTADO)

 

Certidão Processo: 8010155-13.2014.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência designada para o dia 02/07/2018 fora redesignada 

para o dia 17/08/2018, às 17h30, tendo em vista a suspensão do 

expediente no dia 02/07/2018 pela Portaria 841/2018 PRES (Jogos do 

Brasil). POXORÉO, 29 de junho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-30.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER VINICIUS PEREIRA KLOCZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000115-52.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência designada para o dia 02/07/2018 fora redesignada 

para o dia 17/08/2018, às 18h00, tendo em vista a suspensão do 

expediente no dia 02/07/2018 pela Portaria 841/2018 PRES (Jogos do 

Brasil). POXORÉO, 29 de junho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-50.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CARVAO NOSSA TRADICAO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADE ROSSINE NUNES SILVA (REQUERIDO)

YURI CAIUBI DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON CESAR SILVA MORAES OAB - MT5629/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010299-50.2015.8.11.0014. REQUERENTE: COMERCIO DE CARVAO 

NOSSA TRADICAO EIRELI - ME REQUERIDO: YURI CAIUBI DE SOUZA 

SILVA, JADE ROSSINE NUNES SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Restituição de Quantia Paga c.c. Danos Morais, ajuizada por Comércio de 

Carvão Nossa Tradição Eirelli-ME em face de Yuri Caiubi de Souza e Jade 

Rossine Nunes da Silva, todos qualificados nos autos, ao argumento de 

que foi celebrado entre as partes um acordo de pré-venda do imóvel 

(Terreno) 12/30 metros, localizado na Avenida Primavera, Lote 14, Quadra 

15, Jardim Diamante Azul, na cidade de Poxoréo/MT, sendo acordado 

entre as partes como sinal do negócio o valor de R$ 1.000,00, pagos no 

dia do acordo verbal de pré-venda e mais R$ 4.000,00 a ser pago no dia 

da assinatura e sete parcelas de R$ 1.000,00 a vencer todo o dia 20 dos 

meses subsequentes. No entanto, após o pagamento do sinal no valor de 

R$ 1.000,00, os Requeridos vendedores desistiram do acordo, bem como 

não devolveram o valor dado como sinal da pré-venda, afirma ainda que 

foram várias as tentativas para receber, porém tais tentativas foram 

inúteis e não restando alternativa a não ser ajuizar a presente ação. No Id. 

7207535, consta a impossibilidade de citação do Requerido Yuri para a 

audiência. Realizada audiência de conciliação em 25.02.2016 – Id. 

7207567 a parte Requerida Yuri não se fez presente, em virtude da não 

citação, bem como restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes 

Comércio de Carvão Nossa Tradição e Jade Rossine presentes em 

audiência. Compulsando os autos verifico que foi apresentada a 

contestação – Id. 7207581 pela parte Requerida Jade Rossine, onde a 

mesma contesta pela inexistência contratual entre as partes e faz a 

juntada do Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de 

Direitos (Id. 7207581) realizados entre Comércio de Carvão e o Requerido 

Yuri. Não houve impugnação, conforme certificado Id. 7207589. Instada as 

partes a se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir – Id. 

7207597 se mantiveram inertes – Id. 7207606. Em razão da não citação do 

Requerido Yuri, para compor a lide, a parte Requerente foi intimada para 

apresentar o endereço da parte Requerida, ocasião a qual forneceu o 

endereço e o telefone, bem como pleiteou pela citação por telefone (Id. 

12064345), momento em que foi indeferido o requerimento pela citação via 

telefone (Id. 12149924), e em ato continuo certificado (Id. 12427241) que o 

endereço fornecido no Id. 12064345 é o mesmo contestante da inicial, 

razão a qual a parte Requerente foi intimada para dar prosseguimento do 

feito, no entanto se manteve inerte – Id. 13028232. Vieram os autos 

conclusos, evento 15645246. Pois bem, em análise ao conjunto probatório 

observo que a relação jurídica existente é entre o Requerente Comércio 

Carvão e o Requerido Yuri, no entanto consta dos autos que o Requerido 

não foi citado para compor a lide (Id. 7207616), em razão da não 

localização do mesmo no endereço fornecido na inicial. Instado a parte 

Requerente para dar prosseguimento ao feito e requerer o que de direito, 

este se manteve inerte – Id. 13028232. Neste caso, por se manter inerte 

cabível a extinção e o arquivamento do feito nos termos do artigo 485, § 1º 

do NCPC, sem resolução do mérito. Assim diante do exposto, e por nada 

mais constar nos autos, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, § 1º do NCPC. Sem custas 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-24.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE GOULART DA SILVA 04878105119 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA (REQUERIDO)

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010098-24.2016.8.11.0014. REQUERENTE: CARLOS JOSE GOULART DA 

SILVA 04878105119 REQUERIDO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA 

S/A., CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 7211677, dentro do prazo 

legal, conforme certificado – Id. 7211691, entretanto a impugnação 

apresentada, Id. 7211686 é intempestiva, conforme certificado – Id. 

7211691. Da preliminar. Ilegitimidade de parte. Deixo de acolher a preliminar 

arguida, tendo em vista que a documentação anexada demonstra a 

legitimidade das Requeridas para figurar no polo passivo. Mérito. Trata-se 

a presente Ação de Cobrança proposta por Carlos José Goulart da Silva 

em desfavor de Morro da Mesa Concessionária S.A. e Construtora 

PAVIMAT Ltda. Alega em síntese a parte Requerente que manteve relação 

contratual com a primeira Requerida (Morro da Mesa Concessionária), com 

o fornecimento de refeições dos funcionários da segunda Requerida 

(Construtora PAVIMAT Ltda.), na reforma da rodovia MT130, entretanto a 

parte Requerida encerrou os serviços na rodovia, e consequentemente 

foram dispensados os serviços do fornecimento de refeições. Afirma 

ainda na exordial que após os encerramentos dos serviços a segunda 

Requerida pagaria a quantia de R$ 5.544,00, dos quais seriam depositados 

em conta, entretanto alega que isso não ocorreu e que nunca recebeu o 

valor, alega mais que o valor corrigido perfazem R$ 6.371,72, e para 

comprovar junta uma declaração em forma de recibo no valor de R$ 

5.544,00 e uma discriminação de fornecimento de refeições com valores 

descritos em papel timbrado da Construtora PAVIMAT e um controle de 

refeição (Morro da Mesa), o qual contem assinatura de Holdrado Neto – 

Construtora PAVIMAT, bem como um carimbo escrito “CONFERIDO”. No 

mais, no Id. 7211622, contém um documento ao qual está ilegível a sua 

verificação. Realizada audiência em 27.06.2016 – Id. 7211656, a mesma 

restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, tendo o feito o 

prosseguimento normal. Por sua vez, no Id. 7211677 a Requerida 

apresentou contestação, pleiteando em sede de preliminar pela 

ilegitimidade passiva, e pela inépcia da inicial, e no mérito, pela 

improcedência da ação, no entanto a parte Requerente impugnou a 

contestação – Id. 7211686, em sua totalidade e ao final pleiteou pela 

procedência da ação. Destaco que a impugnação foi apresentada fora do 
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prazo legal, conforme certificado – Id. 7211698. Pois muito bem, 

analisando o conjunto probatório acostados aos autos, vislumbro que o 

Requerente, junta aos autos documentos dos quais comprovam que 

manteve relação jurídica com a Requerida, bem como que forneceu as 

refeições e sendo credor do valor de R$ 5.544,00, valor este que a 

segunda Requerida Construtora PAVIMAT, lhe pagaria, no entanto não 

houve o pagamento. Todavia, a Requerida não anexa aos autos nenhum 

documento para comprovar que de fato não manteve relação jurídica com 

o Requerente, sendo assim, destaco que a Requerida não trouxe 

documentos ensejadores para provar os fatos impeditivos, modificativos e 

extintivos do Requerente, art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, razão 

assiste a parte Requerente, pelos fatos narrados na inicial, bem como pela 

documentação anexada aos autos, fazendo se assim jus ao pleito para o 

pagamento das refeições servidas, no valor de R$ 5.544,00 dos quais 

atualizados a época perfazem o valor de R$ 6.371,72, como informado na 

exordial. Sendo assim, no presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pois competia a Requerida a comprovação de inexistência 

contratual. Diante disso, julgo PROCEDENTE EM PARTE, a pretensão 

contida na inicial para: I) CONDENAR as Requeridas ao pagamento de R$ 

5.544,00 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme 

consta dos documentos referentes aos serviços de fornecimento de 

refeições, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a 

propositura da ação e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010226-44.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA OAB - MT0019717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN XAVIER SOARES OAB - MT0018249A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010226-44.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: SETE COMERCIO E SERVICOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE POXOREO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por Sete Comércio e 

Serviços de Informática Ltda.-ME em desfavor do Município de Poxoréu/MT 

ambos já qualificados nos presentes autos. Sustenta a parte Requerente 

que foi vencedora no Pregão Municipal de Poxoréu – Pregão Presencial nº. 

025/2015, sendo, pois, fornecidos produtos a Executada, no período de 

setembro/2015 à fevereiro/2016, conforme notas de autorização de 

despesa, no entanto a Requerida não honrou com os pagamentos, ficando 

inadimplente no valor de R$ 8.114,92. Alega que diante da inadimplência 

notificou a Requerida, porém não obteve êxito e não restou alternativa a 

não ser ajuizar a presente demanda. Com a inicial juntou os documentos – 

Id. 7127921; 7127936; 7127942; 7127946; 7127951; 7127954; 7127960 e 

7127964. Embargos à Execução – Id. 7217999, apresentados 

intempestivamente – Id. 7127974 e 8063863. Impugnação aos Embargos à 

Execução – Id. 8193827. Ofício Requisitório nº. 81/2017 – valor de R$ 

9.038,28 – Id. 7127982. Em análise aos autos observo que a parte 

Requerida apresentou os Embargos à Execução intempestivamente, 

conforme certificado Id. 7127974 e 8063863. Em ato continuo observo que 

foi expedido Ofício Requisitório nº. 81/2017 no valor de R$ 9.038,28 – Id. 

7127982, ao Ilmo. Sr. Procurador da Fazenda Pública Municipal de 

Poxoréu/MT, no entanto não consta dos autos o efetivo pagamento. Diante 

disso, devolvo os autos a Secretaria a fim de que intime a parte 

Requerente, para no prazo de 10 (dez) dias informar a este juízo se 

recebeu os valores constantes do Ofício Requisitório nº. 81/2017, sob 

pena de arquivamento. Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000022-26.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000022-26.2017.8.11.0014. REQUERENTE: CELIA MARIA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA 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 NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação Id. 9467914, e por sua vez a 

Requerente impugnou – Id. 9505876, ambos dentro do prazo legal – Id. 

9506136. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars c.c. Dano Moral 

ajuizada por Célia Maria Pereira da Silva em face de Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda., devidamente qualificados, alegando, em 

síntese, que realizou um consórcio em 10.06.2000 referente a uma 

motocicleta com a Requerida, posteriormente foi contemplada com o 

veículo Honda/C100 Biz/ES, chassi 9C2HA0710YR249787, cor vermelha, 

ano 2000, Placa JZV9140, Renavam 745095569, nota fiscal sob o nº 

30936, sendo efetuado contrato de alienação fiduciária em garantia tendo 

como credora a Requerida. Acrescenta que, no ano de 2002, quitou o 

débito referente ao consórcio e, na ocasião, recebeu o instrumento de 

liberação (Id. 8183566), declarando que o veículo estava liberado de 

qualquer ônus e que, assim, dirigiu-se até o Ciretran Local para realizar a 

baixa do gravame, oportunidade em que foi informada que o procedimento 

de liberação cabia a própria concessionária. Ocorre que, desde então, 

realiza o pagamento dos impostos e seguros do veículo, no entanto ao 

receber o novo documento, sempre se percebe que ainda consta o 

gravame anotado pela Requerida, aduzindo que, desde 2002, tenta 

realizar a situação de uma forma amigável com a concessionária, no 

entanto sem êxito, e o documento ainda permanece alienado em nome da 

Requerida. Contudo, alega que em maio de 2017, ao tentar realizar a 

transferência do veículo tipo motocicleta a terceiro, foi impedida em razão 

de ainda constar o gravame no nome da Requerida, assim após várias 

reclamações, não lhe restou alternativa a não ser ajuizar a presente ação. 

A liminar foi indeferida, Id. 8265791. Realizada audiência de conciliação em 

14.08.2017 – Id. 9413264, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Apresentada a contestação – Id. 946794, a parte 

Requerida contestou pelo fato que a responsabilidade pela transferência é 

da Requerente e consequentemente para retirar o novo CRV – Certificado 

de Registro de Veículo, contesta mais que quando da quitação do contrato 

a Requerente deveria ter comparecido ao DETRAN, para transferir o 

veículo, no entanto não procedeu com tal requerimento, vindo assim o 

DETRAN a bloquear o documento por ausência de CRV- Certificado de 

Registro de Veículo, e ao final contesta pela improcedência da ação. Por 

sua vez a Requerente impugnou – Id. 9505876, na totalidade a 

contestação pelo fato de que o Requerido somente procedeu com a baixa 

em 24.07.2017, posterior ao ajuizamento da ação, e ao final pleiteia pelo 
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julgamento antecipado da lide e pela procedência da ação. Vieram os 

autos conclusos, evento 13049531. Pois muito bem, em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte Requerente. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção a previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

Empresa-Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que realizou a baixa do gravame em tempo 

hábil, o que não o fez, vindo a fazer tão somente em 24.07.2017, ou seja, 

há mais de quinze anos após a quitação do consórcio. Desta feita, em 

análise aos autos, observo que é incontroverso que a Requerente quitou o 

débito. O Requerido sustenta que a baixa do gravame não é de sua 

responsabilidade, entretanto, seus argumentos não prosperam, conforme 

posicionamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - BAIXA DE GRAVAME DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

INTERESSE DE AGIR. 1- O interesse de agir ou interesse processual surge 

da necessidade da parte obter através do processo a proteção ao seu 

interesse substancial, pois a Constituição Federal consagra a garantia de 

que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito (art. 5º, XXXV). 2- A Deliberação nº 77 de 20 de fevereiro de 

2009 do CONTRAN, estabelece em seus arts. 7º e 8º a inteira e exclusiva 

responsabilidade das instituições credoras, para repasse das 

informações para registro do contrato, inclusão, liberação e baixa do 

gravame para órgãos ou entidades executivos de trânsito. (TJMG: 

Apelação Cível 1.0696.13.001447-0/001, Relator Desembargador José 

Flávio de Almeida, julgado em 17.08.2016 e publicado em 26.08.2016) A 

hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está 

sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada 

na prestação de serviços firmados entre a instituição financeira e a 

consumidora. É certo que a inclusão e liberação do gravame de veículos 

financiados é de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições 

credoras, nos termos do artigo 9º, da Resolução n. 320/2009 do Conselho 

Nacional de Trânsito – CONTRAN: “Art. 9º. Após o cumprimento das 

obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, 

automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao 

órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver 

registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” No mais, a 

Deliberação nº. 77 de 20 de fevereiro de 2009 do CONTRAN, também 

estabelece em seus artigos 7º e 8º a inteira e exclusiva responsabilidade 

das instituições financeiras, para procederem quanto a baixa do gravame 

nos órgãos ou entidades executivas de trânsito, conforme confere nos 

artigos, in verbis: “Art. 7º Será da inteira e exclusiva responsabilidade das 

instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para 

registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta 

Deliberação, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com 

os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades 

executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos 

usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões 

de trânsito, do registro do contrato e do gravame. Art. 8º Após o 

cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora 

providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do 

gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo 

estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”. 

Portanto, a responsabilidade exclusiva é da instituição financeira a 

liberação do veículo e baixa do gravame. Todavia, observa-se do 

documento juntado – Id. 9467931 que o Requerido procedeu com a baixa 

em 08.06.2017, no entanto em análise ao site do 

h t t p s : / / i n t e r n e t . d e t r a n . m t . g o v / C o n s u l t a V e í c u l o . a s p ?

Placa=JZV9140&Renavam=745095569, observo que o “Registro de Baixa 

de Alienação Fiduciária informado por ADM de Consórcio Nacional Honda 

Ltda. foi em 24.07.2017 para Celia Maria Pereira da Silva.” Desta feita, 

concluo que a Requerida somente deu baixa no gravame após o 

ajuizamento da ação. De tal modo, concretizada a responsabilidade do 

Requerido em realizar a baixa do gravame, o que não o fez em tempo 

hábil, caracterizada fica pela falha de prestação do serviço, configurando 

o dano moral (in re ipsa). Neste caso, para o arbitramento em dano moral o 

magistrado deve sempre ter como princípio norteadores a razoabilidade, a 

moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais 

das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os 

propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. Nesse 

contexto, sem a prova que exima a parte Requerida do dever de realizar a 

baixa do gravame, impõe-se a condenação pelo dano moral ocasionado 

pela demora em proceder com a baixa do gravame, sendo certo que a 

frustração da expectativa da baixa supera o mero aborrecimento, 

notadamente diante da situação de impotência do consumidor. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, 

inciso I, NCPC, para: a) DETERMINAR que o Requerido proceda com a 

baixa definitiva do gravame, no prazo de 30 dias; b) CONDENAR o 

Requerido a pagar a título de danos morais ao Requerente o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-70.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010028-70.2017.8.11.0014. REQUERENTE: GLAUCIA PAULINO DA SILVA 

REQUERIDO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 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 NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação no Id. 7214652, e por sua vez 

a Requerente impugnou – Id. 9589705, ambas dentro do prazo legal – Id. 

9594020. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Danos Morais c.c. 
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pedido de liminar, ajuizada por Glaucia Paulino da Silva em face de 

Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de Primavera do Leste Ltda., 

ambas qualificadas nos autos em epígrafe. Alegando, em síntese, que foi 

aluna da instituição reclamada, sendo que no primeiro ano de faculdade 

realizou os pagamentos e a partir do segundo ano os pagamentos foram 

realizados através do FIES. Todavia, no ano de 2014, reprovou em uma 

matéria e foi informada pela secretaria da faculdade que está também 

seria incluída nos pagamentos do FIES. Afirma mais, que ao requerer 

documentação na instituição da Requerida, foi informada que continha 

débitos referente a disciplina a qual tinha reprovada, diante de tal situação, 

entabulou acordo com a Requerida, e efetivou o pagamento da 1ª parcela 

em 09.01.2017, no entanto, ao tentar realizar compras a prazo no 

comércio, deparou-se com a negativação de seu nome por ordem da 

instituição de ensino UNIC Educacional Ltda. - unidade Primavera do Leste, 

referente a uma mensalidade no valor de R$ 682,70 (seiscentos e oitenta 

e dois reais e setenta centavos). Alega que foi feito acordo com a 

Requerida, e que já quitou 2 (duas) parcelas, mas seu nome não foi 

retirado dos cadastros de proteção ao crédito, e por não concordar com a 

permanência de seu nome e CPF no cadastro de inadimplentes, mesmo 

após pagar 2 (duas) parcelas, ajuizou a presente demanda. No Id. 

7214496, o pedido de liminar foi deferido, sendo expedido ofício nº. 

071/2017 – Id. 7214508 e 7214515 aos gerentes do SPC Brasil e SERASA. 

Contudo, no Id. 7214562 - SPC Brasil, através do Ofício nº. SPCBR Jur nº. 

1503/2017, o referido órgão informa que Nada Consta na base de dados 

no nome e CPF da Requerente, na data de 08.03.2017. Todavia, no Id. 

7214572 a Serasa Experian, através do Ofício APJUR 53339/2017, 

também informou a este juízo que Nada Consta, mais na base de dados no 

nome e CPF da Requerente, na data de 11.03.2017. Realizada em 

7214617, a audiência de conciliação, a Requerida não se fez presente, 

mesmo tendo sido intimada – Id. 7214526, nem mesmo justificou a 

ausência, ocasião em que a Requerente requereu a decretação da revelia 

e seus efeitos. Cumpre ressaltar que no Id. 7323692, a parte Requerida 

justificou a ausência tendo em vista que estava presente no Foro Judicial 

no entanto não houve pregão das partes, juntou certidão – Id. 7323701, 

ocasião em que pleiteou a nulidade da audiência e requereu a designação 

de nova audiência, a qual foi aceita a justificativa – Id. 9226157 e realizada 

nova audiência de conciliação em 21.08.2017 – Id. 9521785, a qual restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes e o feito prosseguiu seu 

tramite legal. Por sua vez, no Id. 7214652 a Requerida apresentou 

contestação, contestando pelo exercício regular do direito, e ainda 

contestou que a Requerente estava inadimplente com a Requerida e que 

realizou acordo em 09.01.2017 para pagamento, bem como que a retirada 

do nome e CPF do cadastro de inadimplente foi realizado em 10.02.2017, 

antes do ajuizamento da ação, e que nada justifica o pleiteio de dano 

moral, pois quem deu causa foi a Requerente, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. No mais, no Id. 9589705, a parte Requerente 

impugnou a contestação em sua totalidade, e pleiteou pela decretação da 

revelia, tendo em vista que a Requerida tão somente justificou sua 

ausência 15 dias após a realização da audiência, impugnou ainda pelo fato 

de que mesmo tendo já pago duas parcelas a requerida ainda manteve o 

seu nome negativado no rol de inadimplentes, e ao final pleiteou pelo 

julgamento antecipado da lide e pela procedência da ação. Pois muito bem, 

pelo que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, principalmente 

o extrato (Id. 7214480), verifica-se que de fato foi incluída a referida 

negativação pela parte Requerida, bem como que a Requerente realizou 

acordo com a Requerida em 09.01.2017 (Id. 7214490) e que mesmo assim 

no dia 31.01.2017, seu nome e CPF ainda permaneciam negativados pela 

Requerida. Sucede que após o pagamento da segunda parcela do acordo 

em 09.02.2017, como verifica dos autos, o nome e CPF da Requerente 

ainda permanecia negativado, somente em 10.02.2017 como observa-se 

do documento anexo – Id. 7214644, consta que foi baixado, a restrição. 

Contudo, tem-se que a restrição permaneceu além do prazo superior de 

cinco dias úteis, após a negociação, ou seja, segundo consta dos autos 

foram trinta e dois dias que a restrição se manteve indevidamente no rol 

de inadimplentes, após o pagamento das parcelas, fazendo assim jus ao 

dano moral. Neste sentido, colhe-se das jurisprudências abaixo 

colacionadas: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAL – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA POR ACORDO HOMOLOGADO EM 

SENTENÇA – MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO ROL DE 

INADIMPLENTES DURANTE A VIGÊNCIA DO ACORDO E APÓS O EFETIVO 

PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA. 

Tendo as partes concordado em renegociar a dívida por meio de acordo 

homologado por sentença e diante do escorreito pagamento das parcelas 

avençadas, configura-se como ato ilícito, de responsabilidade da Ré, a 

inscrição e manutenção do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes 

durante a vigência do acordo e após a sua quitação integral. Na inscrição 

indevida em cadastros de restrição ao crédito, o dano moral se configura 

“in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova. Na fixação do valor da 

compensação, imprescindível e razoabilidade, a fim de suprir o caráter 

punitivo- pedagógico do dano moral, não s afigurando, pelo seu montante, 

como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o 

ní t ido caráter  compensatór io.  (TJ/MG: Apelação Cíve l 

10363110041052001, Relator Marcos Henrique Caldeira Brant, julgado em 

11.04.2018 e publicado em 20.04.2018. EMENTA: PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE DE 

MANUTENÇÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DE DÍVIDA POR MEIO DE 

RENEGOCIAÇÃO. DECISÃO SEDIMENTADA EM SEDE DE JULGAMENTO DE 

RECURSOS REPETITIVOS (RESP. 1.424.792/BA). DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS (IN RE IPSA). INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA. (TJ/SP: Apelação Cível nº. 1003065-14.2017.8.26.0576, 

Relatora Cristina Zucchi, julgado em 10.01.2018 e publicado em 

10.02.2018) EMENTA: CONSUMIDOR. TELEFONIA. REPARAÇÃO DE 

DANOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE DEVEDORES POR PRAZO 

SUPERIOR A CINCO DIAS ÚTEIS, MESMO APÓS O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Considerando que a 

anotação decorreu de dívida existente, a inscrição do nome da autora nos 

cadastros de inadimplentes foi devida. Todavia, indevida a manutenção do 

seu nome nos registros por prazo superior a cinco dias úteis, assim que 

efetuada a quitação da pendência (fl.15), conforme entendimento das 

Turmas Recursais, em observância aos precedentes do STJ. 2. Quantum 

indenizatório fixado na sentença (R$ 4.000,00) que comporta redução 

para R$ 3.000,00, a fim de adequar-se aos parâmetros adotados pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. Recurso Parcialmente Provido. 

(TJ/RS – Recurso Cível: 71005755780, Relatora Vivian Cristina Angonese 

Spengler, julgado em 01.03.2016 e publicado em 08.03.2016). EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO NO ROL DE 

INADIMPLENTES MESMO APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL 

CONFIGURADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Caso em que a autora afirma que mesmo após 

o pagamento da fatura a ré manteve seu nome no rol de inadimplentes. A 

ré não comprova a licitude da manutenção da inscrição no rol de 

inadimplentes, ônus que lhe cabia, art. 333, II, CPC. Dano moral in re ipsa 

configurado ante a exposição por tempo maior do que o necessário da 

intimidade econômica da autora, pois apontou como inadimplente o 

consumidor que já havia honrado com suas dívidas. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005748561, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

09/12/2015). EMENTA: CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. 

ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. ATRASO NO RECEBIMENTO 

DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO. PARCELAS ADIMPLIDAS 

MENSALMENTE. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM 

CADASTRO DE DEVEDORES. CONDUTA DESIDIOSA DA RÉ. EXCLUSÃO 

QUE SOMENTE OCORREU APÓS O INGRESSO DA PRESENTE AÇÃO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Em que pese o atraso no pagamento da 

primeira prestação do acordo, recebendo o réu o pagamento desta e das 

demais parcelas acordadas com a autora sem nenhuma objeção, por 

certo, aceitou a renegociação da dívida. 2. Nessa linha, não se justifica a 

manutenção do nome da autora nos cadastros desabonatórios, motivo 

pelo qual é de ser alcançada indenização por danos morais. 3. A 

indenização justifica-se pela manutenção indevida do nome da autora por 

prazo superior a cinco (05) dias do pagamento da primeira prestação do 

acordo. 4. Adotando os parâmetros das Turmas Recursais, a indenização 

deve ser fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), uma vez que 

a autora estava inadimplente quando houve a inscrição, vindo 

posteriormente a realizar a renegociação do débito. Sentença Reformada. 

Recurso Provido. (TJ/RS: Recurso Cível nº. 71004116919, Relator Lucas 

Maltez Kachny, julgado em 24.09.2013 e publicado em 27.09.2013) 

Portanto, pela manutenção indevida após o pagamento, a parte Requerida 

incidiu em responsabilidade civil, segundo disciplinado nos artigos 927 e 
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186 do Código Civil, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Desse modo, não há dúvida de que a conduta da Requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Requerente teve o seu crédito abalado. Assim, 

o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de 

que a manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por 

si só, dano moral. A indevida manutenção da inscrição em cadastro de 

inadimplentes após o pagamento gera direito à indenização por dano 

moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para: a) Declarar 

inexistente o débito restrito em 08.04.2016 pela Requerida no valor de R$ 

682,70 – contrato AG00000001895239; e b) Condenar a Requerida em 

danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial 

efetivada no nome e CPF da Requerente, com relação ao débito discutido 

nestes autos. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010022-63.2017.8.11.0014. REQUERENTE: NELY SOUZA DOS ANJOS 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc., Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Declaratória 

Inexistência de Débitos c.c. Repetição de Indébito c.c. Indenização por 

Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar de Tutela Urgência proposta 

por Nely Souza dos Anjos em desfavor de Banco Cruzeiro do Sul – em 

liquidação extrajudicial. Cumpre registrar que foi decretada, pelo MM. Juiz 

da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São 

Paulo/SP, Processo nº. 1071548-40.2015.8.26.0100, a falência do Banco 

Cruzeiro do Sul, em 12.08.2015. Destarte, o artigo 8º da Lei 9.099/95 

dispõe que: 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. Dispõe ainda o art. 

51,inciso IV da supracitada Lei que: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: IV - quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; Assim, atendendo-se aos 

ditames legais, a extinção do feito é medida que se impõe. Tal causa é de 

ordem pública e pode, a qualquer tempo, ser reconhecida pelo magistrado, 

até mesmo de ofício, pois pela mera dicção do artigo 51, observa-se que, 

existe uma norma impositiva, pois ali está descrito: Extingue-se o 

processo... devendo o magistrado assim proferir a decisão. Existem 

precedentes sobre o tema, senão vejamos (negritei): EMENTA: 

PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA AFORADA CONTRA EMPRESA 

COMERCIAL QUE TEVE SUA FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/85. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Cuidando-se a 

demandada de empresa comercial que teve sua falência decretada no 

curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem exame do 

mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, o falido 

não poderá ser parte em processo que tramite perante o Juizado Especial. 

Extinção da ação decretada ex officio. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71000553099, Relator Clovis Moacyr Mattana Ramos, julgado em 

15.09.2004, 2ª Turma Recursal Cível, e publicado em 15.09.2014). Diante 

do exposto, em razão da incompetência dos Juizados Especiais julgo 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 

51, inciso IV e 8º da Lei 9.099/95, diante do aparecimento da causa 

impeditiva/extintiva. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010023-48.2017.8.11.0014. REQUERENTE: PABULO DIEGO DE LARA 

FERREIRA REQUERIDO: CREATIVE COPIAS LTDA, BROTHER 

INTERNATIONAL CORPORATION DO BRASIL LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que as partes Requeridas apresentaram 

contestação no Id. 7214642 (Brother International) e Id. 7214733 (Creative 

Cópias Ltda.), e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 7305898, todos 

dentro do prazo legal – Id. 7307692 e 11927575. Da preliminar. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. As Requeridas arguiram incompetência do Juizado 

Especial, pois, são incompetentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa. Porém, admite-se prova técnica 

informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente 

caso, é possível comprovar a causa do vício, independentemente da 

realização de prova pericial, uma vez que a Requerida Brother 

International juntou aos autos laudo (Id. 7214620), razão pela qual, 

REJEITO a preliminar. Mérito. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer em 

virtude de vício de produto c.c. danos morais ajuizados por Pabulo Diego 

de Lara Ferreira em face de Crative Cópias Ltda. e Brother International 

Corporation do Brasil Ltda., alegando, em síntese, que adquiriu 02 (duas) 

impressoras e seus respectivos das Requeridas. Todavia, desde a 

compra, os aparelhos têm apresentado defeitos, tonners sendo que já 

foram várias vezes ao conserto na assistência técnica. Alega que após 
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levar diversas vezes as referidas impressoras a assistência técnica, foi 

informado que assistência se recusou a fazer o conserto tendo em vista a 

utilização de tonners incompatíveis, no entanto não concorda com a 

conclusão apresentada, pois ao adquirir as impressoras também adquiriu 

os tonners na empresa da Requerida Creative, conforme faz a juntada das 

notas fiscais, alega mais que por não haver acordo ajuizou a presente 

ação. Com a inicial juntou os documentos, Id. 7214417; 7214426; 7214466; 

7214473; 7214485; 7214431; 7214502; 7214521 e 7214550. Liminar foi 

indeferida, Id. 7214554. Contestações apresentadas, Id. 7214642 e 

7214733. Impugnação, Id. 7305898 Realizada audiência de tentativa de 

conciliação, datada de 08.05.2017, Id. 7214700, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Fundamento e Decido. Em análise ao 

conjunto probatório que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 

assiste à parte autora. Observa-se do laudo juntado no Id. 7214620 que o 

técnico constatou o mal-uso dos aparelhos, por falhas causadas por uso 

inadequado de suprimentos, qual seja tonner, do qual não é o original, 

sendo assim o laudo concluiu pelo uso inadequado, e por esta razão a 

garantia não cobre pela utilização de suprimentos paralelos, hipótese que 

exclui a cobertura de garantia. Portanto, no que pese a existência de 

relação consumerista entre as partes, a inversão do ônus da prova não 

desonera a parte autora da produção mínima de prova capaz de amparar 

os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, o autor não trouxe 

aos autos provas a induzir que não utiliza suprimentos inadequados, 

contrariando o laudo apresentado. Essas premissas forçam reconhecer 

que a improcedência dos pedidos é à medida que se impõe. Neste sentido: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ROÇADEIRA. ALEGADO 

DEFEITO NO PRODUTO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. 

ORDEM DE SERVIÇO QUE RETRATA HIPÓTESE DE MAU USO. DANO 

MORAL INOCORRENTE. DISSABOR COTIDIANO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE 

DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 

71007314776, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 22/02/2018). Diante do exposto, JULGO 

IMPRODENTE os pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000048-24.2017.8.11.0014. REQUERENTE: ELAINE FELIX CARDOSO 

REQUERIDO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL 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 NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação Id. 10306135, dentro do prazo legal – 

Id. 10587860, no entanto não houve impugnação. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c.c. indenização por danos 

morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Elaine Felix Cardoso 

em face de Hugles Telecomunicações do Brasil Ltda., devidamente 

qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que contratou os serviços 

da Requerida para o fornecimento de internet em sua residência, cuja 

mensalidade seria de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), bem como 

seria disponibilizado 10 mega ilimitado, alega ainda que teria que pagar R$ 

70,00 (setenta reais) durante 03 meses, referente a instalação da antena. 

Contudo, ficou insatisfeita com os serviços, vez que, após poucos dias de 

uso, percebeu que a velocidade da internet havia sido reduzida, sendo 

que, ao entrar em contato com a Requerida, soube que sua internet era 

limitada, de forma que teria que esperar a renovação do plano 

mensalmente. Acrescentou, ainda, que ficou surpresa ao receber o boleto 

de cobrança em seu e-mail no valor de R$ 169,96 (cento e sessenta e 

nove reais e noventa e seis centavos), todavia, mesmo não sendo o valor 

inicialmente contratado, efetuou o pagamento da mencionada fatura. 

Sustentou que no segundo mês a fatura não chegou e que, assim, foi 

orientada a depositar o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) na 

conta corrente de titularidade de Carlos A. M. Pereira, o que foi feito, 

porém, alega que a Requerida suspendeu o fornecimento dos serviços de 

internet, mesmo tendo adimplido a parcela e ainda alegou que a 

Requerente não havia quitado a parcela. Ainda na exordial, alega que 

entrou diversas vezes em contato com a empresa Requerida, mas não 

obteve êxito, e não restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda. No Id. 9666685 a liminar foi indeferida, ao argumento de que não 

foi juntado nenhum documento capaz para provar o efetivo serviço 

contratado. Na audiência de conciliação realizada em 09.10.2017, Id. 

10234419 e 10361028, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes, tendo o feito o seu prosseguimento normal. Todavia, a Requerida 

contesta – Id. 10306135, e em suma pelo fato de que os serviços 

contratados pela Requerente perfazem o valor de R$ 249,90, conforme 

faz a juntada das publicidades da empresa – Id. 10306203, contesta ainda 

que a Requerente pagou no primeiro mês o valor de R$ 169,90, tendo em 

vista a proporcionalidade, pois os serviços foram instalados em 

19.04.2017 e com isso pagou a proporcionalidade no valor de R$ 99,96 e 

mais R$ 70,00 referente a adesão aos serviços, totalizando o valor de R$ 

169,90, contesta mais, que a Requerente efetuou o pagou da segunda 

fatura em conta de terceira pessoa desconhecida, e que a mesma tinha o 

conhecimento de que a segunda via, poderia tirar no site, como informado 

na fatura, ainda contesta que o suposto contato da Requerente somente 

ocorreu em 20.07.2017 e não pouco dias após a instalação, e ainda que 

os serviços forma interrompidos em 13.09.2017, haja vista que a 

Requerente efetivou o pagamento somente de uma fatura, e ao final 

contesta pela improcedência da ação. Por sua vez, a parte Requerente 

não impugnou a contestação, conforme consta certificado – Id. 10587860. 

Vieram os autos conclusos, evento 13615354. Em análise a 

documentação juntada aos autos verifico que a parte Requerente fez a 

juntada da fatura com vencimento 25.05.2017 no valor de R$ 169,96, a 

qual demonstra o período utilizado de 19.04 a 30.04 (Id. 9503314) e um 

comprovante de depósito na conta de Carlos A. Marques Pereira, no valor 

de R$ 170,00 (Id. 9503315), o qual não demonstra se de fato este depósito 

foi para pagar pelos serviços contratados com a Requerida. Por outro 

lado, nos documentos anexados pela Requerida, Id. 10306203, 

demonstram através da publicidade da empresa que os serviços 

oferecidos são na proporcionalidade de “R$ 249,90 versão de 10 mega; 

R$ 349,90 na de 15 mega e R$ 449,90 na de 20 mega”, sendo assim os 

serviços contratados pela Requerente como informado na inicial de 10 

megas equivaleria ao valor de R$ 249,90, como consta na publicidade da 

empresa/Requerida. No mais, caberia a Requerente quanto aos 

documentos exibidos pela parte Requerida, impugná-los, no entanto, 

deixou transcorrer sem se manifestar, motivo pelo qual são considerados 

autênticos, na inteligência do art. 411, inciso III, do NCPC: “Art. 411. 

Considera-se autêntico o documento quando: III - não houver impugnação 

da parte contra quem foi produzido o documento.” Portanto, não há nos 

autos documentos que comprovam os fatos alegados pela Requerente de 

que os serviços dos quais foram contratados seriam de R$ 125,00, pois 

na publicidade da empresa os valores são outros. Assim, no que se refere 

ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do 

NCPC, o qual diz: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito” Sendo assim exigindo da Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, cabia 

a Requerente mostrar que os serviços contratados com a Requerida 

seriam na proporção de R$ 125,00, como alegado na exordial, pois nos 
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autos não ficou demonstrado. No mais da narrativa da exordial não ficou 

demonstrado qual foi de fato à angústia ou o constrangimento vivenciado 

pela Requerente que tenha ultrapassado o mero dissabor. Neste caso, a 

Requerente deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 

Extrai da doutrina de Misael Montenegro Filho que “à parte não basta 

alegar a ocorrência do fato, vigorando a máxima allegatio et non probatio 

quase non allegatio. A alegação deve ser provadas, sob pena de não ser 

utilizada na formação do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o 

ônus da prova é do autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência 

do fato, sem acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui 

dicit, non ei aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e 

não daquele que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de 

acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, 

Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). Portanto, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a 

improcedência se impõe. Diante disso, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da 

ação. Sem custas e sem honorários, transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-24.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO UMBELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHACOM COMERCIO, VENDAS, SERVICOS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA VALTUILLE OAB - GO24329 

(ADVOGADO)

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010044-24.2017.8.11.0014. REQUERENTE: THIAGO UMBELINO DA SILVA 

REQUERIDO: ROCHACOM COMERCIO, VENDAS, SERVICOS, IMPORTACAO 

E EXPORTACAO 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 NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 9122283, dentro do prazo 

legal, Id. 9401559, no entanto a impugnação – Id. 9392517 é intempestiva, 

conforme certificado – Id. 9401559. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Faer c.c. Indenização por Danos Materiais e 

Morais, proposta por Thiago Umbelino da Silva em desfavor de Rochacom 

Comércio, Vendas, Serviços, Importação e Exportação Ltda., ambos já 

qualificados nos presentes autos, ao argumento de que realizou no dia 

07.11.2016 uma compra no site da Requerida, adquirindo o Kit de 

Atomizador Husq CPL 362 D28, no valor de R$ 2.233,47, o qual seria 

entregue e 14.11.2016. Sucede que ao receber o produto, notou-se que o 

Kit não estava completo estaria faltando o Nebulizador, argumenta que fez 

várias reclamações junto a Requerida, no entanto não obteve êxito 

administrativamente, e não restou outra alternativa a não ser buscar a 

solução através da presente demanda. Na audiência de conciliação 

realizada em 24.07.2017 - Id. 9119433, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes e o processo teve o seu 

prosseguimento normal. Por sua vez a parte Requerida apresentou defesa 

– Id. 9122283, e contestou em suma que foi adquirido pelo Requerente o 

Kit de Atomizador Husq CPL 362D28, no entanto este Kit não vem mais 

com o Nebulizador (Id. 9122327), pois é vendido separadamente, porém 

através de contato com o fabricante solicitou o envio do Kit nebulizador 

para o Requerente, contesta mais que diante da desídia do fabricante em 

não fornecer mais o Kit Nebulizador efetuou a cotação do valor do produto 

e realizou o depósito judicial no valor de R$ 284,05, conforme fez a 

juntada do comprovante – Id. 9122323, e ao final pleiteia pela 

improcedência. Todavia, o Requerente impugna – Id. 9392517, a 

contestação em sua totalidade, pelo fato da Requerida alegar que a culpa 

é exclusiva do fabricante em não fornecer mais o Kit completo, impugna 

mais que no site a empresa/Requerida vende o produto com todos os 

itens, impugna ainda os documentos juntados e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. Analisando o conjunto probatório vislumbro que a 

parte Requerente juntou aos autos conversas direcionadas com os 

colaboradores da Requerida; nota fiscal do Produto Atomizador Husq 

CPL362D28, e que por sua vez a Requerida juntou Nota Fiscal e tela 

rastreamento do correio; registro de troca de e-mails com a empresa 

fabricante do produto; tela de especificação do produto do qual demonstra 

que o produto adquirido pelo Requerente não acompanha mais o 

nebulizador; cotação do valor do produto nebulizador e comprovante de 

depósito judicial referente ao Kit nebulizador para atomizador husqvarna 

CPL362D28. Sendo assim diante de toda a documentação juntada pela 

parte Requerida, tenho que a mesma comprovou a existência dos fatos 

impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, artigo 373, inciso 

II do NCPC, por outro lado, o Requerente deixou de comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito, artigo 373, inciso I do NCPC. Portanto, 

observa-se da documentação de que o Kit Atomizador Husqvarna 

CPL362D28, já vem com a opção de uso como nebulizador. Logo, 

observa-se também pelos e-mails juntados que a empresa Requerida, 

solicitou junto ao Fabricante o envio do nebulizador para o Requerente, 

mesmo que este kit não acompanha o produto adquirido pelo Requerente. 

No mais, a empresa efetuou em juízo o valor do nebulizador, conforme 

consta no comprovante de depósito – Id. Id. 9122323, assim demonstrando 

a boa-fé com o consumidor. Por outro lado, o Requerente não juntou 

provas de que o Kit Atomizador vem acompanhado com o Kit Nebulizador, 

conforme foi alegado na exordial, deixando de comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito. Referente aos danos morais alegados pelo 

Requerente, verifico que o simples fato de o Kit Atomizador não estar 

acompanhado do acessório nebulizador, por si só não gera um abalo 

moral hábil a ser compensado. Por conseguinte, para que seja deferido o 

dano moral, o Requerente deveria ter comprovado um evento 

extraordinário que maculasse o bom nome, a credibilidade, a honra do 

consumidor. Portanto, não procede ao pedido de reparação por danos 

morais. Diante disso, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA, a pretensão contida na 

inicial. Considerando que a Requerida efetuou o depósito referente ao 

nebulizador no valor de R$ 284,05 através de depósito judicial, opino para 

que seja efetuado o levantamento da quantia para o Requerente, através 

de alvará judicial. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-39.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ROSSO AFONSO OAB - SP195972 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000047-39.2017.8.11.0014. REQUERENTE: LUCIA CARDOSO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL 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 
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convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação Id. 11762156, dentro do prazo legal – 

Id. 12063985, no entanto não houve impugnação. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c.c. indenização por danos 

morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Lucia Cardoso de 

Almeida em face de Hugles Telecomunicações do Brasil Ltda., 

devidamente qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que contratou 

os serviços da Requerida para o fornecimento de internet em sua 

residência, cuja mensalidade seria de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco 

reais), bem como seria disponibilizado 10 mega ilimitado, alega ainda que 

teria que pagar R$ 70,00 (setenta reais) durante 03 meses, referente a 

instalação da antena. Contudo, ficou insatisfeita com os serviços, vez 

que, após poucos dias de uso, percebeu que a velocidade da internet 

havia sido reduzida, sendo que, ao entrar em contato com a Requerida, 

soube que sua internet era limitada, de forma que teria que esperar a 

renovação do plano mensalmente. Acrescentou, ainda, que ficou surpresa 

ao receber o boleto de cobrança em seu e-mail no valor de R$ 169,96 

(cento e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), todavia, 

mesmo não sendo o valor inicialmente contratado, efetuou o pagamento da 

mencionada fatura. Sustentou que no segundo mês a fatura não chegou e 

que, assim, foi orientada a depositar o valor de R$ 170,00 (cento e setenta 

reais) na conta corrente de titularidade de Carlos A. M. Pereira, o que foi 

feito, porém, alega que a Requerida suspendeu o fornecimento dos 

serviços de internet, mesmo tendo adimplido a parcela e ainda alegou que 

a Requerente não havia quitado a parcela. Ainda na exordial, alega que 

entrou em contato com a empresa Requerida, e solicitou o cancelamento, 

no entanto foi informada que teria que pagar uma multa no valor de R$ 

747,95, bem como solicitou o contrato, mas não obteve êxito, e não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. No Id. 9981517 a liminar 

foi indeferida, ao argumento de que não foi juntado nenhum documento 

capaz para provar o efetivo serviço contratado. Na audiência de 

conciliação realizada em 19.02.2018, Id. 11812757, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o feito o seu prosseguimento 

normal. Todavia, a Requerida contesta – Id. 11762156, e em suma pelo 

fato de que os serviços contratados pela Requerente perfazem o valor de 

R$ 249,90, conforme faz a juntada das publicidades da empresa – Id. 

11762831, contesta ainda que a Requerente pagou no primeiro mês o 

valor de R$ 169,90, tendo em vista a proporcionalidade, pois os serviços 

foram instalados em 19.04.2017 e com isso pagou a proporcionalidade no 

valor de R$ 99,96 e mais R$ 70,00 referente a adesão aos serviços, 

totalizando o valor de R$ 169,90, contesta mais, que a Requerente efetuou 

o pagamento da segunda fatura em conta de terceira pessoa 

desconhecida, e que a mesma tinha o conhecimento de que a segunda 

via, poderia tirar no site, como informado na fatura, ainda contesta que o 

suposto contato da Requerente somente ocorreu em 14.06.2017 e não 

pouco dias após a instalação, e ao final contesta pela improcedência da 

ação. Por sua vez, a parte Requerente não impugnou a contestação, 

conforme consta certificado – Id. 12063985. Vieram os autos conclusos, 

evento 14863678. Em análise a documentação juntada aos autos verifico 

que a parte Requerente fez a juntada da fatura com vencimento 

25.05.2017 no valor de R$ 169,96, a qual demonstra o período utilizado de 

19.04 a 30.04 (Id. 9503232 e 9903612) e um comprovante de depósito na 

conta de Carlos A. Marques Pereira, no valor de R$ 170,00 (Id. 9503233 e 

9903614), o qual não demonstra se de fato este depósito foi para pagar 

pelos serviços contratados com a Requerida, e ainda junta e-mail dirigido a 

Requerida (Id. 9503238 e 9903611), o qual relata sobre a contratação. Por 

outro lado, nos documentos anexados pela Requerida, Id. 11762831, 

demonstram através da publicidade que os serviços oferecidos são na 

proporcionalidade de “R$ 249,90 versão de 10 mega; R$ 349,90 na de 15 

mega e R$ 449,90 na de 20 mega”, sendo assim os serviços contratados 

pela Requerente como informado na inicial de 10 megas equivaleria ao 

valor de R$ 249,90, como consta na publicidade da empresa/Requerida. 

No mais, caberia a Requerente quanto aos documentos exibidos pela parte 

Requerida, impugná-los, no entanto, deixou transcorrer sem se manifestar, 

motivo pelo qual são considerados autênticos, na inteligência do art. 411, 

inciso III, do NCPC: “Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando: 

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o 

documento.” Portanto, não há nos autos documentos que comprovam os 

fatos alegados pela Requerente de que os serviços dos quais foram 

contratados seriam de R$ 125,00, pois na publicidade da empresa os 

valores são outros. Assim, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: “O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” 

Sendo assim exigindo da Requerente sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação, ou seja, cabia a Requerente mostrar que 

os serviços contratados com a Requerida seriam na proporção de R$ 

125,00, como alegado na exordial, pois nos autos não ficou demonstrado. 

No mais, da narrativa da exordial não ficou demonstrado qual foi de fato à 

angústia ou o constrangimento vivenciado pela Requerente que tenha 

ultrapassado o mero dissabor. Neste caso, a Requerente deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Neste sentido, extrai da 

doutrina de Misael Montenegro Filho que “à parte não basta alegar a 

ocorrência do fato, vigorando a máxima allegatio et non probatio quase 

non allegatio. A alegação deve ser provadas, sob pena de não ser 

utilizada na formação do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o 

ônus da prova é do autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência 

do fato, sem acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui 

dicit, non ei aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e 

não daquele que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de 

acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, 

Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). Portanto, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a 

improcedência se impõe. Diante disso, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da 

ação. Sem custas e sem honorários, transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-93.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE NALVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010020-93.2017.8.11.0014. REQUERENTE: CLEIDE NALVA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação - Id. 7214461, dentro do prazo legal, Id. 

7214489 e 7238179, no entanto não houve impugnação, conforme 

certificado, Id. 7238179. Da preliminar. O Requerente arguiu em sede de 

preliminar pela extinção do processo, nos termos do artigo 320 NCPC, por 

falta de documentos essenciais a propositura da ação. Pois bem, não 

pode prosperar tal arguição haja vista que a parte Requerente juntou aos 

autos os documentos, Id. 7214352 e 7214390. Portanto, rejeito a preliminar 

arguida pelo Requerente, e passo ao julgamento do mérito. Do Mérito. 

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por Cleide Nalva da Silva em 

face de Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S.A., 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

fornecimento de energia suspenso, mesmo com o pagamento das contas, 

e que diante da interrupção da energia em sua residência, teve prejuízos 

na ordem material pelos os alimentos que estão acondicionados em sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 440 de 625



geladeira, bem como que passou por constrangimentos devido ao corte 

indevido da energia elétrica de conta paga. Realizada audiência de 

conciliação em 24.04.2017 – Id. 7214500, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Na contestação – Id. 7214461 a 

Requerida, contesta em preliminar pela extinção do processo, pelo fato de 

faltar documentos indispensáveis na propositura da ação, e no mérito, 

contesta em suma que a Requerente efetuou o pagamento das contas 

atrasada em 02.01.2017, quando do corte do fornecimento da energia, e 

que a energia foi religada em 04.01.2017, após averiguação dos dados da 

Requerente, e para provar anexa o Histórico de Contas do Cliente – Id. 

7214476 e Dados Cadastrais do Cliente – Id. 7214484, diante dessa 

documentação a Requerida alega o exercício regular do seu direito, e ao 

final contesta pela improcedência da ação. Não houve impugnação a 

contestação, conforme certificado – Id. 7238179. No Id. 7238319 as partes 

foram intimadas para manifestar em relação as provas que pretendem 

produzir, no entanto a Requerente deixou transcorrer o prazo in albis – Id. 

8066905, e a parte Requerida se manifestou pelo julgamento antecipado 

da lide, Id. 7369903. Vieram os autos conclusos, evento 11238886. 

Analisando o conjunto probatório, verifico que a Requerida junta o 

Histórico de Contas do Cliente – Id. 7214476 e Dados Cadastrais do Cliente 

– Id. 7214484 – demonstrando que a Requerente efetuou o pagamento das 

contas de energia alegadas na exordial nos valores de R$ 162,86 

(vencimento em 22.12.2016) e R$ 237,31 (23.11.2016) em 02.01.2017, 

bem como que houve o corte da energia em 02.01.2017 e religada em 

04.01.2017, referente a UC 162517-7. Portanto, demonstrando que a 

Requerida agiu dentro do seu exercício regular do direito, em decorrência 

da falta de pagamento das contas de energia. No mais, caberia a 

Requerente quanto aos documentos exibidos pela parte Requerida, 

impugná-los, no entanto, deixou transcorrer sem se manifestar, motivo 

pelo qual são considerados autênticos, na inteligência do art. 411, inciso III, 

do NCPC: “Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando: III - não 

houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.” 

Portanto, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: “O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” Neste sentido, extrai 

da doutrina de Misael Montenegro Filho que “à parte não basta alegar a 

ocorrência do fato, vigorando a máxima allegatio et non probatio quase 

non allegatio. A alegação deve ser provadas, sob pena de não ser 

utilizada na formação do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o 

ônus da prova é do autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência 

do fato, sem acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui 

dicit, non ei aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e 

não daquele que nega). ” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de 

acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, 

Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). Nesta condição, inexistindo ou 

não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte 

Requerida, a improcedência neste caso da ação se impõe. Posto isto, 

OPINO pelo não acolhimento da preliminar arguida pela parte Requerida, e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA desta reclamação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-77.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (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 POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000081-77.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ELENITO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Anulatória de Débito 

c.c. indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela 

proposta por Elenito da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso do Sul 

Distribuidora de Energia S.A, alegando, em síntese que teve cobranças 

com valores exorbitantes em sua conta de energia e que por tais razões o 

seu nome e CPF foram inseridos indevidamente no cadastro de proteção 

ao crédito. No Id. 11947070 foi proferido despacho para a parte emendar a 

inicial, em razão do documento de extrato do serviço de proteção ao 

crédito – Id. 11885631, encontrar-se ilegível. No Id. 12399256, a parte 

Requerente deixou transcorrer o prazo in albis, sem emendar a inicial com 

os documentos necessários a propositura da ação. Dispõe o artigo 320 do 

NCPC que “A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”. Neste sentido, sobre a 

compreensão da expressão documentos indispensáveis a propositura da 

ação: “A expressão abrange os documentos necessários à afirmação da 

legitimidade e do interesse processual, sem os quais o autor não tem como 

alcançar a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.” (Misael 

Montenegro Filho, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Edição 

Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 2016, pág. 316). E mais, o 

artigo 319, inciso VI do NCPC assim explica: “As provas com que o autor 

pretende demonstrar à verdade dos fatos alegados” “A importância da 

propositura da prova: Partindo da premissa de que a prova apresenta 

quatro momentos (propositura, admissão, produção e valoração), o 

primeiro coincide com a apresentação da petição inicial em juízo, em que o 

autor manifesta (ou não) a intenção de produzir provas na fase de 

instrução. O protesto pela produção das provas deve ser realizado (como 

sugestão), mesmo quando o autor entender que o mérito pode ser julgado 

antecipadamente, considerando a possibilidade de alguma questão se 

tornar controvertida por conta da apresentação da contestação pelo réu. 

Parte da doutrina entende que a inação do autor, marcada pela 

apresentação da petição inicial sem preencher o requisito em exame, lhe 

retira a possibilidade de produzir a prova posteriormente, em face da 

ausência da propositura.” (Misael Montenegro Filho, Novo Código de 

Processo Civil Comentado, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, 

Editora Atlas, 2016, pág. 314). Ainda, quando não atendidas as 

providências dos arts. 106 e 321. “Não atendimento do pronunciamento 

que determina a emenda da petição inicial: Constatando que a petição 

inicial não preenche os requisitos do art. 319, ou a ausência de documento 

indispensável à propositura da ação, o magistrado deve conceder o prazo 

de 15 (quinze) ias úteis para que o autor a emende. (...) A fluência do 

prazo de 15 (quinze) dias úteis sem a prática do ato esperado acarreta a 

extinção do processo sem resolução do mérito, sem importar a 

condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, 

considerando que o seu adversário processual não foi citado.” (Misael 

Montenegro Filho, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Edição 

Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 2016, pág. 327). Neste caso, 

o indeferimento da inicial, bem como a extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, OPINO pelo INDEFERIMENTO da petição inicial e 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV do NCPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima 

Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-33.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOZIO TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000125-33.2017.8.11.0014. REQUERENTE: LUIZ CARLOS SOZIO 

TRAMPUSCH REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Fundamento e Decido. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais c.c. Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Luiz Carlos Sózio Trampusch em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S/A, devidamente 

qualificados nos autos, argumentando, em síntese, que em 30.08.2016, 

solicitou a instalação de energia elétrica onde reside com sua família, 

conforme protocolo emitido na agência da empresa, número 34443873 

(30.08.2016) e 349988332 (23.09.2016) - Id. 10966043. Contudo, por 

diversas ocasiões retornou até a agência da Requerida, para obter 

informações, sendo que sempre era informado que a instalação ocorreria 

em breve, todavia, até a propositura da presente ação, sua casa não foi 

conectada à rede de energia elétrica. Com a inicial juntou os documentos, 

Id. 10966043 e 10966061. Liminar foi deferida, Id. 11014887 Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, datada de 19.02.2018, Id. 11812394, 

a parte Requerida, não se fez presente, mesmo sendo citada conforme 

consta da certidão do Oficial de Justiça – Id. 11044080, e nem tampouco 

justificou a sua ausência, sendo, pois, decretada a revelia – Id. 12148567. 

Vieram os autos conclusos, evento 15154219. Fundamento e Decido. Em 

análise ao conjunto probatório, vislumbro que a parte Requerente 

argumenta que por diversas vezes foi solicitado a instalação do 

fornecimento de energia elétrica em sua propriedade, no entanto este 

atendimento não foi cumprido até o ajuizamento da presente ação. Consta 

ainda dos autos a Carta nº. 0221605384/2016-DCMD-Energisa – datada de 

21.10.2016, informando ao Requerente do resultado de sua solicitação de 

fornecimento de energia, sendo, pois, lhe concedido a instalação – (Id. 

10966061), sem nenhum custo, sendo a obra custeada pela Requerida. No 

entanto, no decorrer do processo foi concedida a liminar, dando prazo de 

24 (vinte e quatro) horas para a instalação, porém até o protocolo da 

petição datada de 11.12.2017 e 14.12.2017 e juntada respectivamente nos 

Ids. 11070580 e 11138632 a Requerida não havia cumprido a liminar 

(06.12.2017) imposta – Id. 11014887, mesmo sendo intimada para o 

cumprimento da decisão, conforme certificado – Id. 11044080 (Protocolo 

04792501113 – datado de 07.12.2017). Desta feita, tenho que a Requerida 

descumpriu a liminar em não efetuar a instalação da rede de energia 

elétrica na residência do Requerente, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, a de indenizar a parte por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. Por outro lado, verifico que a Requerida 

não se fez presente em audiência de conciliação, sendo lhe decretado a 

sua revelia – Id. 12148567. Desse modo, considerando que a parte 

Requerida não se fez presente na audiência e nem tampouco apresentou 

defesa, tem-se que os fatos alegados pela parte Requerente 

presumem-se verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ” Colhe-se da 

doutrina de Misael Montenegro Filho, Novo Código de Processo Civil 

Comentado, de acordo com a Lei 13.256, de 04/02/2016, alteradora do 

NCPC, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 

2016, pág. 356 que “à revelia significa ausência de resposta, interpretada 

do ponto de vista objetivo (em respeito ao princípio da inatividade), que 

pode produzir efeitos em relação ao réu, que são: a) presunção relativa 

de veracidade dos fatos afirmados pelo autor; b) autorização para o 

julgamento antecipado da lide; c) fluência de prazos independentemente 

de intimações, pelo fato de o réu não ter demonstrado interesse pelo 

processo. ” Desta forma, razão assiste ao Requerente, pelos fatos 

narrados na inicial, diante da revelia da parte Requerida. Assim diante, da 

inércia em efetuar a instalação da rede de energia elétrica, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Contudo, para que o prestador 

de serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, incisos I e II, do artigo 14 do CDC), 

portanto, sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, e se não a 

produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. 

Desse modo, merece procedência o pedido de condenação da Requerida, 

porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço em não 

efetuar a instalação da rede de energia elétrica, mesmo com as 

solicitações feitas, e posteriormente concedido os serviços de instalação, 

conforme consta da Carta nº. 0221605384/2016-DCMD-Energisa – datada 

de 21.10.2016. Com relação a instalação da rede de energia elétrica, 

observo que a parte Requerente, em audiência datada de 19.02.2018 – Id. 

11812394, pleiteia a esse juízo que a Empresa Requerida – Energisa 

cadastre no banco de dados a sua Unidade Consumidora, vez que 

compareceu na agência da Requerida para informar seu consumo mensal, 

no entanto não constava o seu cadastro. Desta feita, diante de tal 

informação dada em audiência pelo Requerente, entendo que o pleito da 

instalação da rede de energia elétrica em sua propriedade foi concluída, e 

diante da informação determino que a Requerida efetue o cadastro no 

banco de dados da empresa de fornecimento de energia elétrica, a fim de 

que o Requerente, passe a receber as faturas de sua Unidade 

Consumidora referente ao seu endereço, qual seja Estrada Rural, s.nº, as 

furnas, Bairro Rural – CEP 78.800-000, Poxoréu-MT. Quanto ao dano moral 

este também entendo no caso presente ser cabível devido a perda do 

tempo útil em que o consumidor/Requerente teve que despender para 

procurar por diversas vezes a Requerida para solucionar a questão 

referente a instalação da rede de energia elétrica em sua propriedade. 

Neste sentido cito a jurisprudência abaixo transcrita, em que o consumidor 

por diversas vezes efetuou reclamações mediante protocolos e não teve 

solução, perdendo se assim o seu tempo útil, para tentar resolver a 

questão, a qual não foi resolvida em tempo oportuno, in verbis: EMENTA: 

Apelação Cível. 1. A parte autora alega que contratou serviço de internet 

banda larga, mas a velocidade da conexão sequer atinge 30% da 

velocidade contratada. Requer o reparo do serviço e indenização por 

danos morais. 2. Por sentença, foi reconhecida a precariedade do serviço, 

sendo a parte ré condenada a efetuar o reparo. Julgado improcedente o 

pedido de indenização por danos morais. 3. Apelação da parte autora. 

Requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por 

danos morais. 4. A hipótese não trata de mero aborrecimento, porquanto 

revela frustrações, chateações e perda de tempo útil do consumidor, que 

no caso efetuou diversas reclamações administrativas (protocolos 

indicados na petição inicial), mas ainda assim não teve o serviço reparado 

em tempo oportuno. 5. Entendo que a quantia de R$5.000,00, é necessária 

e suficiente para compensar o abalo moral sofrido, bem como indicar ao 

fornecedor que no Responsabilidade civil pela perda do tempo livre futuro 

deve agir com respeito ao consumidor e as suas legítimas expectativas. 6. 

Provimento Parcial do Recurso (TJRJ: Apelação Cível nº. 0031807- 

24.2010.8.19.0021, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, 2013). Portanto, o 

Requerente faz jus ao pleito da indenização do dano moral, devido a perda 

do tempo útil, pelas diversas vezes que despendeu do seu tempo para 

efetuar as reclamações perante a Requerida, referente a solicitação da 

instalação da rede de energia elétrica, em sua propriedade. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da ação para: 1 – DETERMINAR 

que a Empresa/Requerida efetue a instalação da energia elétrica, bem 

como o cadastro do Requerente no seu banco de dados, referente ao 

fornecimento de energia elétrica, da Unidade Consumidora relativa ao 

endereço, do Requerente, qual seja Estrada Rural, s.nº, as Furnas, Bairro 

Rural – CEP 78.800-000, Poxoréu-MT; 2 – CONDENAR a Requerida a 

indenizar o Requerente por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (sum. 

54 STJ), 3- CONDENO ainda a Requerida, ao pagamento à parte 

Requerente, em razão do descumprimento da liminar concedida – Id. 

11014887, no valor o qual fixo em sentença de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), revogando-se assim o valor de R$ 300,00 por dia, anteriormente 

concedido no deferimento da liminar – Id. 11014887. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 
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sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000309-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MIGUEL VIEIRA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

 

AUTOS Nº. 1000309-92.2018.8.1.1.0033 REQUERENTE: ADRIANO MIGUEL 

VIEIRA ROSA REQUERIDO: BRADESCO LEASING S/A – ARRENDAMETO 

MERCANTIL DECISÃO Visto, Trata-se Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, formulada por ADRIANO MIGUEL 

VIEIRA ROSA, em face de BRADESCO LEASING S/A – ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. Sustenta a parte autora que celebrou contrato de 

arrendamento mercantil junto com a empresa requerida em agosto/2009, 

consistente 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 2.677,24 (dois mil, 

seiscentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Aduz que em 

razão da sua inadimplente, a empresa ré promoveu à execução do titulo 

extrajudicial (autos n. 146-37.2015.811.0033 – código 58050). Relata, 

ainda, que transigiu extrajudicialmente, efetuando a quitação da dívida, 

tendo os autos acima descritos sido extinto nos termos do art. 924, II c/c 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil, em 03/04/2018. Assevera, 

por fim, que mesmo após a quitação integral da dívida a empresa ré deixou 

de promover a baixa na restrição nominal. Postula, em sede de tutela de 

urgência, pela exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, registro que com 

a entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015 a tutela de urgência encontra-se 

prevista no artigo 300 do 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 o risco ao 

resultado útil do processo.” De acordo com o artigo transcrito, os 

requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente são: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Quanto ao primeiro requisito, é de se exigir a probabilidade do 

direito, que no caso se traduz pelo ajuizamento desta ação declaratória 

negativa, referente ao débito pelo qual seu nome foi incluído na lista de 

devedores dos órgãos de proteção ao crédito, conforme faz prova o 

extrato acostado. Ademais, vislumbra-se que a parte autora acostou 

petição formulada pela requerida nos autos n. 146-37.2015.811.0033, 

informando a realização de acordo extrajudicial com autor para a quitação 

da dívida. Além disso, entendo que não cabe a inclusão do nome de 

suposto devedor em bancos particulares de dados (SPC, SERASA) 

enquanto é discutido em ação o débito, em observância ao princípio 

constitucional do devido processo legal. O segundo requisito, também se 

encontra presente e sua demonstração resta clara, sendo certo que o 

lançamento do nome de suposto inadimplente em listas de cadastro de 

órgãos de controle o expõe a humilhações e causa embaraço na 

efetivação de atos negociais. Registra-se, que não haverá qualquer 

prejuízo à requerida, pois caso a ação seja julgada improcedente, poderá 

inserir novamente os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito. 

Isto posto, defiro a tutela de urgência pleiteada, devendo ser oficiado 

ao(s) órgão(s) de proteção ao crédito para que promova(m) a exclusão do 

nome do requerente de seus cadastros, pelo valor do débito descrito na 

inicial e discutido neste feito, não por outros títulos alheios à presente 

ação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

responsabilidade por danos emergentes a serem advindos de sua recusa. 

Defiro o pedido de parcelamento das custas em 3 (três) vezes, nos 

termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

devendo à respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação/Mediação. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 

do NCPC. Havendo desinteresse pelo réu 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 do autor ou do réu 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 pelo 

Autor (CPC art. 344). Cumpra-se. Expeça-se o necessário São José do 

Rio Claro/MT, 29 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73989 Nr: 2925-91.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA SILVA DORIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50155 Nr: 1951-30.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER SEABRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

acerca da peça de fls. 122/123, conforme despacho de fls. 121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29662 Nr: 409-11.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29744 Nr: 491-42.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOTINO RICIARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Disponibilize ao exequente a consulta mencionada às f. 112.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada da devida certidão 
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relativamente ao pedido de penhora e, após, voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52144 Nr: 1370-78.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISE SORAIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, TAKESHI TAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicialmente formulado 

por THAISE SORAIA DOS SANTOS em face INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS face à ausência de comprovação do período 

de carência exigido em lei, ao passo que JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, em 10% sobre o 

valor atualizado atribuído à causa, com fundamento no artigo 85, 

parágrafo segundo do CPC, restando suspensa face à concessão dos 

bene f í c ios  da  jus t i ça  g ra tu i ta .T rans i tada  em ju l gado , 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do 

Rio Claro – MT, 23 de maio de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24620 Nr: 1861-27.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUIMAR VILELA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29611 Nr: 359-82.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE SATELI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16837 Nr: 28-42.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA BORGES MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20327 Nr: 178-86.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ TEIXEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50563 Nr: 2431-08.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/10/2018, às 

13:45horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3845 Nr: 706-67.2001.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ANTONIO DE SOUZA, CLEUZA 

MARIA HELIODORO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT

 Visto.

Expeça-se ofício ao INDEA para que informe a este Juízo acerca de 

eventual existência de bens em nome do executado, sob vista ao 

exequente, em 5 (cinco) dias.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Detran, procedi, nesta data, à 

consulta on line, por meio do sistema Renajud, cujo resultado submeto ao 

exequente para ciência, em igual prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28492 Nr: 2371-06.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLI ALMEIDA DO NASCIMENTO

 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:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:
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- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/10/2018, às 

13:15horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25452 Nr: 2684-98.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA CABOCLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

conforme determinado às fls. 119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28490 Nr: 2369-36.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLI ALMEIDA DO NASCIMENTO

 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:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/10/2018, às 

13:15horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23186 Nr: 429-70.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22392 Nr: 2259-08.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30580 Nr: 1335-89.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILIS DIAS, RONE SILIS DIAS, ROSILEIA SILIS 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/DF 29.208, Erika Figueiredo Kumuchian - 

OAB:7.946/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Visto.

Sobre a manifestação de f. 431/444, manifeste-se a parte exequente para 

que informe, em 5 (cinco) dias, eventual satisfação integral de seu crédito 

e voltem para decisão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75049 Nr: 3444-66.2017.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 30 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): Data: 04/07/2018 - 

Hora 08:30 Código: 70934 - Processos Criminais: 1627-64.2017.811.0033 - 

Físico Tipo de Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário->procedimento 

Comum->processo Criminal Tipo da Audiência: Sessão de Julgamento 

(Tribunal do Juri) Autor(a): Ministerio Público Testemunha: Edmilson 

Santana da Silva Testemunha: Nivaldo Evangelista da Costa Junior 

Testemunha: Sergio de Paiva Filho Testemunha: Silvano Reis Testemunha: 

Jurandir de Jesus Santos Testemunha: Raimundo Santos Gonçalves 

Réu(s): Adeilson Dias de Melo Advogado: Antonio Marcos Lopes 

Advogado: Bruno Carrara Lipori Testemunha: Marli Pamocene Boeno 

Testemunha: Carlos Francisco dos Anjos Testemunha: Joanita Gomes 

Maia Testemunha: Luiz Inácio dos Santos Data: 26/07/2018 - Hora 08:30 

Código: 13902 - *Processo: 3123-51.2005.811.0033 - Físico Tipo de Ação: 

Ação Penal de Competência do Júri->processo Comum->processo Criminal 

Tipo da Audiência: Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) Autor(a): 

Ministerio Público Testemunha: Isac Luz Dantas Testemunha: Silmo 

Henrique da Cruz Réu(s): Welliton Charles Araujo de Souza Advogado: 

Defensoria Pública

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 28 de junho de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32582 Nr: 769-09.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABUNA TEXTIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE A. BARROS - 

OAB:206.335/SP, DENIS DONAIRE JUNIOR - OAB:OAB/SP 147.015, 

LEANDRO MARCANTONIO - OAB:OAB/SP 180.586, MILENA LOPES 

CHIORLIN - OAB:205532/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Tendo em vista que a tentativa de localização do endereço do requerido 

restou infrutífera, intimo a parte autora para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80398 Nr: 1752-95.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO JEOVANY DE SOUZA NASCIMENTO, 

PABLO JEOVANY DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o PAGAMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57048 Nr: 2380-26.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRASOL VESTUARIO S/A, Martinelli Advocacia 

Empresarial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE MARQUES RODRIGUES, BABY S/A 

COMERCIO DE VESTUARIO S/A, BPK S/A COMERCIO DE VESTUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:3.210/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 CERTIDÃO

Intimo a parte executada, por meio de seu advogado, para que, querendo 

e, no prazo legal, apresente impugnação à penhora on-line realizada em 

suas aplicações financeiras.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27043 Nr: 917-88.2010.811.0033

 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: FABIANO MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ NEPOMUCENO 

PEREIRA - OAB:4800/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 CERTIDÃO Publico novamente a r. Sentença de fls. 128, com o propósito 

de intimar o nobre Advogado da parte autora, Dr. SERGIO LUIZ 

NEPOMUCENO PEREIRA, OAB nº 4800/AL, haja vista que a publicação 

retrô não constou seu nome. (dispositivo) "[...]Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicialmente formulado por FABIANO MIRANDA DA 

SILVA em face de DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA para DECLARAR 

HABILITADO o crédito requerido na recuperação judicial, na classe 

trabalhista, no valor indicado na inicial, corrigidos monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% (um por cento), devendo estes incidir desde o 

vencimento da dívida até o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, 

consoante inteligência do artigo acima citado.Não havendo resistência, 

isento a impugnada dos honorários de sucumbência.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.São José 

do Rio Claro – MT, 10 de abril de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18761 Nr: 534-18.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARACIABA LUCINIO DA CRUZ, PIETRO 

RODAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria o 

Edital de Citação expedido para a devida publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59815 Nr: 1329-43.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RAMOS DIAS, SILVANA HARALA DIAS, 

OHHD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:14053 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208/MT

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21501 Nr: 1351-48.2008.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Autos nº 1351-48.2008.811.0033

Cód. 21501

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por SÉRGIO 

DRESSLER BUSS em face de BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, 

ambos suficientemente qualificados nos autos.

Expedido o competente alvará para levantamento da quantia depositada 

nos autos e juntado o extrato comprovando o pagamento do valor ao 

exequente este permaneceu inerte, logo a ausência de sua manifestação 

importa em extinção dos autos pelo adimplemento do valor.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Custas pela parte executada.

Havendo valores remanescentes depositados nos autos, expeça-se o 

competente alvará liberatório em favor do banco executado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 13 de junho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO
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 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000327-16.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

J P Z BUSS - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000327-16.2018.8.11.0033 Vistos etc. 1. Entendo prudente 

a colheita de informes prévios à autoridade apontada como coatora, 

justamente para melhor embasar o provimento jurisdicional urgente a ser 

concedido. 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a. 

Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 03 (três) dias: (i) 

preste informações que entender necessárias, enviando-lhe cópia da 

inicial e dos documentos que a acompanham [Lei 12.016/09, arts. 6º, § 1º 

e 7º, I]; e (ii) encaminhe cópia do procedimento investigativo originário do 

presente mandamus. b. Com a juntada, apreciarei o pedido de medida 

liminar e darei o curso procedimental legal. 3. Publique-se e cumpra-se, 

com urgência. São José do Rio Claro, 29 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79886 Nr: 1501-77.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALBERTO DE FARIA - 

OAB:49.438/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO proposta 

por SEVERINO FERREIRA DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S.A., com pedido de tutela de urgência antecipada, em síntese, para 

possibilitar ao autor o depósito judicial do valor entendido como devido, 

conforme tabela anexada à inicial, feita através de procedimento equânime 

e justo, utilizando o método de “GAUSS” em comparação com a tabela 

Price.Acompanha a inicial [fls. 04/20], os documentos de fls. 21/40.É o 

relatório. Fundamento e decido.2. ACOLHO a decisão de fl. 38 [declínio de 

competência], porque, aparentemente, os documentos que instruem o feito 

indicam que SEVERINO FERREIRA DA SILVA tem domicílio na jurisdição 

territorial da Comarca de São José do Rio Claro/MT, conforme declaração 

de fl. 21, procuração de fl. 22 e extrato de serviços de energia elétrica de 

fl. 24.3. A petição inicial necessita ser emendada e complementada com 

outros documentos, não só para comprovar as alegações preambulares, 

como, por igual, para melhor equacionamento do litígio.Um, os documentos 

de fls. 24/38 apresentam falhas de impressão, pois sobrepostos, com 

cortes e fora de ordem lógica.Dois, na hipótese dos autos, malgrado a 

evidência da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, em obediência ao disposto no artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que 

comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do 

pedido de concessão da gratuidade.Isso porque, o demandante instrui o 

pedido com CTPS [fl. 25], extratos bancários [fls. 26/27] e declarações de 

imposto de renda [fls. 27/30], com falhas de impressão [sobreposto e ou 

com corte] e desatualizados.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a)INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, (i) retificar as impressões dos 

documentos de fls. 24/28 e (ii) apresentar documentação probatória que 

comprove a incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das 

despesas inerentes às taxas, custas e despesas judiciári

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76037 Nr: 3777-18.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ FOELLMER RAMBO, GLORIA ESTELA 

MENDONZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MICHEL BARBOZA 

SLEDER - OAB:89364 PR, JAIR KAUFFMAN - OAB:17421/MT, 

ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A, 

ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - OAB:36441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7.967 OAB/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79886 Nr: 1501-77.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALBERTO DE FARIA - 

OAB:49.438/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Acompanha a inicial [fls. 04/20], os documentos de fls. 21/40.É o 

relatório. Fundamento e decido.2. ACOLHO a decisão de fl. 38 [declínio de 

competência], porque, aparentemente, os documentos que instruem o feito 

indicam que SEVERINO FERREIRA DA SILVA tem domicílio na jurisdição 

territorial da Comarca de São José do Rio Claro/MT, conforme declaração 

de fl. 21, procuração de fl. 22 e extrato de serviços de energia elétrica de 

fl. 24.3. A petição inicial necessita ser emendada e complementada com 

outros documentos, não só para comprovar as alegações preambulares, 

como, por igual, para melhor equacionamento do litígio.Um, os documentos 

de fls. 24/38 apresentam falhas de impressão, pois sobrepostos, com 

cortes e fora de ordem lógica.Dois, na hipótese dos autos, malgrado a 

evidência da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, em obediência ao disposto no artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que 

comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do 

pedido de concessão da gratuidade.Isso porque, o demandante instrui o 

pedido com CTPS [fl. 25], extratos bancários [fls. 26/27] e declarações de 

imposto de renda [fls. 27/30], com falhas de impressão [sobreposto e ou 

com corte] e desatualizados.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a)INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, (i) retificar as impressões dos 

documentos de fls. 24/28 e (ii) apresentar documentação probatória que 

comprove a incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das 

despesas inerentes às taxas, custas e despesas judiciárias.b)Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68568 Nr: 169-12.2017.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART ROSSI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO GERONIMO, REGINA CELIA 

GERONIMO, ARMANDO RIBEIRO, IVONE DA CRUZ RIBEIRO, SEDENI 

LUCAS LOCKS, IVONETE R. LODKS, MADENORTE MADEIRAS E 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, RICARDO BASSO - OAB:12739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 
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manifestar-se acerca das Correspondências devolvidas de fls.487, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58950 Nr: 721-45.2015.811.0033

 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: KENES BEZERRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILDO BEZERRA DE SOUZA, APARECIDA 

PAU FERRO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52755 Nr: 2138-04.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trucks Control Serviços de Logistica LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O J DE CARVALHO E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Willyan Martins - 

OAB:47560 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56349 Nr: 1840-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SÉRGIO FIORAVANTI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, LUCAS DE FRANCISCO LONGUE DEL CAMPO - 

OAB:320182-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 b) Quanto à transferência do imóvel, intime-se o Executado para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, satisfazer a obrigação de transferência da 

titularidade do imóvel indicado na inicial ao exequente Ricardo Sérgio 

Fioravanti Filho, inclusive, a lavratura de compra e venda, sob pena de 

incidir em multa diária de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de 

modificação de seu valor, de sua periodicidade e até sua exclusão nas 

hipóteses previstas no artigo 537, § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56349 Nr: 1840-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SÉRGIO FIORAVANTI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, LUCAS DE FRANCISCO LONGUE DEL CAMPO - 

OAB:320182-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 (...) fazendo constar como exequentes Ricardo Sérgio Fioravanti Filho e 

Fernanda Tomaz Mendes e como executado José Maria Mariano.b)Quanto 

à transferência do imóvel, intime-se o Executado para, no prazo de 30 

(trinta) dias, satisfazer a obrigação de transferência da titularidade do 

imóvel indicado na inicial ao exequente Ricardo Sérgio Fioravanti Filho, 

inclusive, a lavratura de compra e venda, sob pena de incidir em multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, 

de sua periodicidade e até sua exclusão nas hipóteses previstas no artigo 

537, § 1º do CPC.c)Decorrido o prazo com ou sem manifestação do 

executado, certifique-se, intime-se o exequente e, em seguida, tornem-me 

conclusos.d)Quanto aos honorários, intime-se igualmente o executado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, incluindo custas, se 

houver, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º do 

CPC.e)Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.f)Não efetuado o 

pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, 

nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.g)Dê-se ciência ao Executado de 

que, transcorrido o prazo sem a efetivação do pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a qual somente poderá 

versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do referido artigo, 

observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º e 5º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53378 Nr: 2852-61.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOPCOM COMPRESS DO BRASIL LTDA, ANTONIO 

ALEXANDRE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT, RAFAEL BLASKEVICZ CÁRIA - OAB:342.242/SP, 

TEREZA VALÉRIA BLASKEVICZ - OAB:133.951/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8.166-B/MT, ROGERIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7.868-A/MT

 s.d.INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos litigantes para (i) no 

prazo no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, requeira(m) esclarecimentos 

ou ajustes a esta decisão (art. 357, § 1º, CPC), (ii) no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, apresente o rol das testemunhas cuja oitiva pretenda, sob 

pena de preclusão, (iii) no prazo de 15 dias, formularem quesitos e 

indicarem assistentes técnicos, caso queiram, (iv) comparecerem à 

audiência designada, e (v) no prazo de 05 (cinco) dias efetuarem o 

depósito do valor total apresentado pelo profissional, metade cada parte, 

liberando-se, em seguida, 50% do valor ao perito, sendo que o valor 

restante será disponibilizado ao final da realização dos trabalhos.e.Após, 

intime-se o perito para que agende data para realização da perícia, 

encaminhando cópia dos quesitos acaso formulados pelas partes. De 

posse da data agendada, intimem-se as partes da perícia.f.EXPEÇA-SE 

Carta Precatória para a Comarca de São Paulo/SP com a finalidade de 

colher o depoimento pessoal de Antônio Alexandre Duarte, representante 

legal da Requerente Topcom Compress do Brasil Ltda, instruindo-se a 

missiva com cópias da petição inicial, da procuração ad judicia de fl. 116, 
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da procuração de fl. 145-verso e desta decisão.g.EXPEÇA-SE Carta 

Precatória para a Comarca de Cascavel/PR com a finalidade de colher o 

depoimento pessoal do Requerido José Maurício Porto Junior (endereço 

junto à procuração de fl. 145-verso), instruindo-se a missiva com cópias 

da petição inicial, da procuração ad judicia de fl. 116, da procuração de fl. 

145-verso, e desta decisão.5. Publique-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000327-16.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

J P Z BUSS - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos, constata-se a inexistência de 

procuração outorgada pelo impetrante ao advogado subscritor do writ, 

documento imprescindível para que qualquer causídico possa postular em 

juízo (CPC/2015, art. 103). Ademais, não se observa da leitura da petição 

inicial, qualquer declaração do advogado informando o porquê de ainda 

não ter juntado a procuração. 2. Suspendo, por isso, o processo, até que 

o vício seja corrigido (CPC/2015, art. 76). 3. Intime-se, via DJe, o advogado 

subscritor do writ para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos 

procuração autorizando-lhe a litigar em juízo em nome do impetrante, sob 

pena de extinção processual sem resolução do mérito (CPC/2015, art. 76, 

I). 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos. São José do Rio Claro, 29 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000321-09.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MEDINA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de 

liminar, em que o requerente aduziu que celebrou com o(a) requerido(a) 

instrumento particular de financiamento, com cláusula de alienação 

fiduciária, tendo como garantia ao credor-fiduciário o(s) seguinte(s) 

bem(ns): VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA: CHEVROLET, CHASSI: 

9BGJC69X0FB173531, MODELO: COBALT 1.4 LTZ MT, PLACA: OBP-5731, 

COR: PRATA, MOVIDO: ETANOL/GASOLINA, ANO FAB.: 2014, MODELO: 

2015, RENAVAM: 01034375803. O requerente narrou, ainda, que o(a) 

Requerido(a) tornou-se inadimplente, deixando de pagar as prestações 

vencidas, acarretando, consequentemente, no vencimento antecipado de 

toda a dívida, atualmente orçada em R$ 10.355,19 (dez mil, trezentos e 

cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), sendo constituído em mora 

por intermédio de notificação extrajudicial (enviada no endereço declinado 

no instrumento particular de financiamento – ID 13869122) e, até a data da 

propositura do presente feito, persiste a inadimplência. Por fim, afirmando 

estarem presentes os requisitos legais, o Autor requereu a concessão da 

liminar de busca e apreensão do bem acima descrito. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. 2. Analisando a exordial, é possível aferir 

que a parte autora requer a busca e apreensão liminar do bem nela 

descrito. Pretende ainda seja o demandado citado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, depositar o valor integral da dívida, devidamente acrescida 

das custas e honorários advocatícios e, no prazo de 15 (quinze) dias, 

oferecer sua defesa. Com efeito, não há dúvidas de que o pedido de 

busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados 

todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo do que 

prescreve o Decreto Lei nº 911/69, modificado pelas Leis nº 10.931/2004 

e nº 13.043/2014, conforme notificação extrajudicial [ID 13869122]. 3. Ante 

o exposto, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911, de 1º de 

outubro de 1969, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do 

seguinte bem: VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA: CHEVROLET, CHASSI: 

9BGJC69X0FB173531, MODELO: COBALT 1.4 LTZ MT, PLACA: OBP-5731, 

COR: PRATA, MOVIDO: ETANOL/GASOLINA, ANO FAB.: 2014, MODELO: 

2015, RENAVAM: 01034375803, devendo ser nomeado depositário 

qualquer um dos patronos do autor ou quem por eles for indicado, 

mediante termo e compromisso. Por consequência, determino a restrição 

judicial do bem na base de dados do Renavam, por meio do Sistema 

Renajud, em observância ao art. 3º, § 9º, do Decreto-lei nº 911/1969, 

incluído pela Lei nº 13.043/2014, cujo comprovante de inclusão de 

restrição veicular acompanha a presente decisão. 3.1. Concedo ao (à) 

oficial de justiça avaliador (a), a quem couber o cumprimento do mandado, 

os benefícios do artigo 212 do Novo Código de Processo Civil. 4. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) INTIME-SE o patrono da 

instituição financeira requerente, via DJe, sobre o teor desta decisão; b) 

EXPEÇA-SE o competente mandado para o cumprimento da presente 

liminar; c) Após executada a medida liminar, CITE-SE o(a) Requerido(a) 

para, querendo: (i) no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da 

dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados na 

exordial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º, do 

Decreto Lei nº 911/69; e (ii) no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto Lei nº 911/69, 

consignando no mandado as advertências legais contidas no art. 341 do 

NCPC; d) Decorrido os prazos, CERTIFIQUEM-SE e VOLTEM-ME conclusos 

para baixa do gravame junto ao sistema Renajud (art. 3º, § 9º, do 

Decreto-lei nº 911/1969, incluído pela Lei nº 13.043/2014). São José do Rio 

Claro, 29 de junho de 2018. (assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de 

Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000335-90.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI VIEIRA CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Roseni Vieira Caetano em face de Leandro 

Aparecido dos Santos e Sul América Companhia Nacional de Seguros. É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. A parte autora direcionou 

esta demanda ao Juizado Especial Cível desta Comarca de São José do 

Rio Claro/MT. Logo, esta unidade judiciária é absolutamente incompetente 

para apreciar e julgar a demanda. Lado outro, frise-se que de acordo com 

os atos de instalação, os feitos no Juizado Especial tem processamento 

eletrônico por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe), circunstância 

que inviabiliza a remessa dos presentes autos para aquele Juízo Especial, 

cabendo ao interessado a renovação do pedido, de acordo com as 

exigências próprias daquela unidade judiciária. Destaque-se, nesse 

particular, que, a despeito de acirrada controvérsia doutrinária e 

jurisprudencial, preferimos dividir os pressupostos processuais em duas 

categorias: (i) pressupostos processuais para a constituição válida do 

processo e (ii) pressupostos processuais para o desenvolvimento regular 

do processo. E, dentro dessa perspectiva, inserimos a “competência” 

dentro dessa última categoria, porquanto, para que o processo se 

desenvolva validamente, o órgão jurisdicional tem que ser competente. 

Nessa linha de pensar, estando ausente, como no caso, competência para 

esta unidade judiciária apreciar e julgar a demanda, e, ante a 

impossibilidade de remessa dos autos ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca, mister o reconhecimento, de ofício, da ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo e a consequente extinção processual sem resolução do mérito 

(art. 485, IV, c/c § 3º, do CPC). 3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A 
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INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 2ª Vara da Comarca de São José do 

Rio Claro para processar e julgar a ação e, com fundamento no artigo 485, 

IV, c/c § 3º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquive-se, com as anotações e baixas 

de estilo. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro, 29 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Luis Felipe 

Lara de Souza Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-77.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GANDARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT0018988A (ADVOGADO)

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT0007881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 8010177-77.2015.8.11.0033 EXEQUENTE: JOSE CARLOS 

GANDARA EXECUTADO: VIVO S.A DESPACHO Vistos, Intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, do Código de Processo 

Civil - CPC. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 25 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-14.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA ZIELINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000213-14.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARCIA MARIA 

ZIELINSKI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A e SABEMI SEGURADORA 

S/A SENTENÇA Visto, Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n.9.099/95, 

formulada por MARIA MARIA ZILINSKI, em face de BANCO BRADESCO 

S/A e SABEMI SEGURADORA S/A, na qual sustenta que tem sido 

descontado de seu beneficio previdência a importância de R$ 34,00 (trinta 

e quatro reais), referente ao seguro foi pela requerida Sabemi Seguradora 

S/A. Postula, pela restituição dos valores descontados, bem como pela 

indenização por danos morais. Sucinto relatório. Decido. Compulsando os 

autos, verifica-se que a empresa ré Sabemi Seguradora S/A acostou a 

Proposta de Adesão Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo, formulado 

em nome da autora e devidamente assinado. Desta feita, analisando os 

documentos acostados aos autos, entendo necessária a realização da 

prova pericial para aferir se a assinatura constante nos documentos 

acostados pertence a autora. Assim, verificada a complexidade da causa 

e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção 

do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Com essas considerações, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. São José do 

Rio Claro/MT, 27 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-10.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000265-10.2017.8.11.0033 AUTOR: FABIANA ARAUJO 

REQUERIDO: OI S/A SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 

9.099/95, formulada por FABIANA ARAUJO, em face de OI S.A, em que a 

parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega ser indevido ante a ausência de contratação. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 860,15 (oitocentos e 

sessenta reais e quinze centavos). Ocorre que a requerida sustenta que 

o débito é oriundo do inadimplemento de faturas da linha móvel cadastrada 

em nome da autora. Todavia, não acostou nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Desta feita, não obstante as alegações da 

requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da efetiva 

contratação do serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da utilização 

deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas 

do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call 

center, uma vez que afirma a existência de contrato verbal. Entretanto, 

embasou suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 
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CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço 

de telefonia móvel pelo autor, vislumbro a inscrição dos dados do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, OI S/A, 

ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

15 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-24.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO)

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000029-24.2018.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AYMORE SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando os autos, verifico que 

o autor concordou com os valores depositados em juízo pelo requerido (Id. 

13387240). Desta feita, extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

levantamento em favor da autora, conforme conta bancária informada no 

Id. 13387240. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de junho 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-93.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA AMIGO DO CAMPO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000005-93.2018.8.11.0033 AUTOR: AGROPECUARIA 

AMIGO DO CAMPO LTDA - EPP REQUERIDO: TIM CELULAR S.A DECISÃO 

Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da 

Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez 

dias, apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 19 de junho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-58.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RUAM CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000126-58.2017.8.11.0033 REQUERENTE: RUAM CARLOS 

SILVA REQUERIDO BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 
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parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 13477805). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95, in verbis: “ 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de junho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 055/2018-CA-O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz Substituto Diretor do Foro nesta Comarca de Vila Rica, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc ...Considerando a 

comemoração do Santo Padroeiro deste Município, São Pedro, no dia 29 de 

junho, em virtude do Decreto de Lei Municipal nº 005/2018 de 05 de 

fevereiro de 2018.R E S O L V E:Art. I - Suspender o expediente forense 

nesta Comarca, no dia 29 de junho de 2018 (sexta-feira), em virtude do 

feriado municipal decretado, dia do Padroeiro do Município de Vila 

Rica-MT.Art. II - Estabelecer a prorrogação dos prazos processuais que 

vencerem nesta data, para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 

03 de julho de 2018 (terça-feira), uma vez que dia 02 de julho 

(segunda-feira) foi decretado ponto facultativo no âmbito da Justiça 

Estadual de Mato Grosso pelo Presidente do Tribunal de Justiça por meio 

da Portaria nº. 841/2018, em virtude do jogo da Seleção Brasileira de 

Futebol nas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2018.Art. II - P. R. 

Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Vila Rica - MT, 20 de junho de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva - Juiz Substituto Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65766 Nr: 1416-43.2018.811.0049

 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): LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/MT/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56939 Nr: 2479-74.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ERONI DE MOURA, ARMINDO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO CAMPOS PAES, ALCEBIADES 

ARAUJO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:193.650/SP

 Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros 

cessantes interposto por Paulo Beroni de Moura, em face de Evaldo 

Campos Paes – Fazenda Maranata e Alcebíades Araújo Paes, todos 

qualificados nos autos.

Na inicial a parte autora pleiteia tutela de urgência com o fito de tornar 

indisponível parcela do imóvel rural da matrícula de número 179 em nome 

da proprietária Shirley Faria Andrade como proprietária em comum da 

Fazenda Divisa, imóvel maior donde se extrai sua propriedade comum na 

proporção de 2.758,3750 há, imóvel este que teria sido adquirido pelos 

requeridos.

Às fls. 109 a tutela pretendida foi indeferida, uma vez que, não restava 

suficientemente demonstrado o direito pretendido.

Tentado acordo entre as partes, esta restou inexitosa, tendo a parte 

requerida apresentado contestação às fls. 121/161, devidamente 

impugnada às fls. 173/179.

Às fls. 226, a parte autora requer seja deferido o pedido de tutela 

pretendido, diante da expressa afirmação da parte requerida de que 

estaria colocando a referida propriedade a venda.

Analisados os autos e os preceitos dos artigos 294 e 300 do CPC

Analisados os autos e os preceitos dos artigos 294 e 300 do CPC, indefiro 

o pedido da tutela na forma pretendida, posto que na forma pretendida, 

poderia gerar danos ao resultado útil do processo.

In casu, o art. 167, inciso I, alínea 21, da Lei 6.015/73 – Lei de Registros 

Públicos admite a anotação requerida, cuja urgência se justifica pela 

necessidade de impingir publicidade à ação, para que terceiros não 

aleguem ignorância.

Assim, determino seja anotado na matrícula nº 179 registrado junto ao 

Cartório de Registro de Imóvel de Vila Rica-MT, a existência da presente 

ação.

Intimem-se as partes dessa decisão.

Após cumprimento desta decisão, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66193 Nr: 1688-37.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DIONÍSIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a antecipação da tutela pretendida pela parte 

autora.Ademais, vislumbrando a possibilidade de composição amigável 

entre as partes, com fulcro no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 30/07/2018, às 14h00min 

(horário oficial de Mato Grosso).Desde já, determino a citação da parte 

requerida e intimação da parte autora para que compareçam na data já 

designada nesta solenidade.Intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus respectivos advogados.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44685 Nr: 1649-16.2013.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACBA, FRDV, ACADV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA VIANA SALES - 

OAB:5.913-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) a advogada da parte requerente a se 
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manifestar no prazo legal sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65878 Nr: 1485-75.2018.811.0049

 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): CAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65746 Nr: 1407-81.2018.811.0049

 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): TULIO ROSA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61345 Nr: 1868-87.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte atuora a se manifestar no 

prazo legal acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44788 Nr: 1750-53.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Vistos.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que a sentença proferida 

às fls. 108, se tornou omissa a cerca do arbitramento dos honorários 

advocatícios.

Pelo que, considerando a atuação profissional do defensor dativo 

nomeado às fls. 78, e observando o disposto no artigo 303 do Provimento 

n.º 41/2016-CGJ (CNGC), arbitro honorários advocatícios em 10 URH’s. 

Expeça-se certidão com o valor total e corrigido dos honorários que lhe 

são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (CNGC, 

artigo 302, §3º).

Após, com o trânsito em julgado da referida sentença, arquive-se os 

autos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47009 Nr: 517-24.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao exequente para intimá-lo do 

inteiro teor da certidão do oficial de justiça(Ref.27).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55415 Nr: 869-45.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cesar Passinato Amorim, Angelita 

Rodrigues da Silva Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560/O, MARCELO ALVARO 

CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a exequente para intimá-la do 

inteiro teor da certidão do oficial de justiça(Ref.18).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-05.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono o presente feito 

para intimação da parte autora, por intermédio do patrono, para 

comparecer em Audiência de Conciliação designada para o dia 31 de julho 

de 2018 às 15:00. Alto Garças, 29 de junho de 2018. ROGÉRIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Portaria
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O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO ALVES CARDOSO, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

 CONSIDERANDO:

O deferimento do usufruto de compensatórias nos dias 03 e 04/07/2018 

do servidor Everton Donizetti Ferreira Cerantes, matrícula 21412 ges tor 

judiciário.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Frantiesco Lopes Duarte, analista Judiciário, 

matrícula n. 32552, para exercer a função de Gestor Judiciário, nos d ias 

03 e 04/07/2018.

Art. 2º - Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Alto Taquari, 29 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16627 Nr: 974-31.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramurú Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Antônio Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Junior - 

OAB:3284-B MT, Neliane Andréa Manoel - OAB:13907-B/MT, Nelson 

Manoel Júnior - OAB:5.454-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33400 Nr: 1081-31.2014.811.0092

 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: Luana Bellodi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.Transitada em julgado, arquivem-se. Alto Taquari/MT, 26 de 

junho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18159 Nr: 62-63.2009.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdesson Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 18159

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo 

BANCO BRADESCO S/A, em face de VALDESSON RODRIGUES MENDES, 

todos qualificados nos autos.

O requerente foi intimado para se manifestar no prosseguimento do feito 

(fl. 85), contudo decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão 

de fls. 86.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhidas no início.

Deixo de condenar a parte autora no pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que não houve a triangularização processual.

P.I.

Alto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16680 Nr: 1026-27.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avanir Santeiro Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074 -MT, 

Pedro Evangelista de Àvila - OAB:1823-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 16680

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por DU PONT 

DO BRASIL S/A em face de AVANIR SANTEIRO TEODORO, ambos 

devidamente qualificados.

 Às fls. 84 o Exequente requereu a desistência da presente demanda.

É o sucinto relato. Decido.

Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação do requerido à luz do § 4º do 

artigo 485 do NCPC.

 Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Sem custas finais, pois já foi recolhido no início e sem honorários, pois não 

houve apresentação de resposta.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22110 Nr: 922-93.2011.811.0092

 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: Fundação Pio XII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sebastião Paes Ananias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:23.648-A, Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 22110

 SENTENÇA
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Trata-se de Ação Monitória proposta pela FUNDAÇÃO PIO XII – HOSPITAL 

DO CÂNCER DE BARRETOS, em face de SEBASTIÃO PAES ANANIAS, 

todos qualificados nos autos.

O requerente foi intimado para se manifestar no prosseguimento do feito 

(fl. 54), contudo decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão 

de fls. 55.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhidas no início.

Deixo de condenar a parte autora no pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que não houve a triangularização processual.

P.I.

Alto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22173 Nr: 985-21.2011.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 22173

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo proposta pela Fundo 

de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG Brasil 

Multicarteira, em face de ROBERTO SANTOS DA SILVA, todos 

qualificados nos autos.

O requerente foi intimado para se manifestar no prosseguimento do feito 

(fl. 71), contudo decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão 

de fls. 74.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhidas no início.

Deixo de condenar a parte autora no pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que não houve a triangularização processual.

P.I.

Alto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33315 Nr: 1020-73.2014.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELICE DE SOUZA ARAGAO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33315

Despacho

Defiro o pedido de suspensão do processo requerido às fls. 37.

Determino a remessa do feito ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico.

Alto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48649 Nr: 1534-84.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Dourados - MS., 

Empreendimentos Imobiliários Recanto das Gaivotas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT, Janete 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLENE BIAGI DE LIMA - 

OAB:11.035/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para no prazo de 30 (trinta) dias providenciar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de devolução da missiva (art. 

390 da CNGC).

 Alto Taquari/MT, 28 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47671 Nr: 904-28.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdO, IdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para intimação 

da parte autora para que se manifeste a respeito da Certidão do Oficial de 

Justiça, de ref. 22.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44652 Nr: 2595-14.2017.811.0092

 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: Adalto Fernandes leão, Marilene Rosa Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton de Melo, ITATUR TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO, MARCELO GURGEL PEREIRA DA SILVA - OAB:29234/GO

 Cód. nº 44652

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias, e arquivem-se os autos, independentemente de nova 
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determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 28 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47146 Nr: 644-48.2018.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Santeiro Teodoro, Vania Maria Carrijo 

Teodoro, VANIA MARIA CARRIJO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE BERTHE - OAB:19053-MS, PATRICIO JHONATAN 

BARBOSA GOELZER - OAB:24.322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735

 DECISÃO

I - Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

II - Intime-se o autor para, querendo, impugnar a contestação, no prazo 

legal.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22459 Nr: 176-94.2012.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erney Martins Sperandio, Lourival Antônio Sperandio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 Cód. 22459

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Terceiros movida por Erney Martins Sperandio e 

Lourival Antonio Sperandio em face do Banco do Brasil S/A, todos 

devidamente qualificados.

 Às fls. 350, os Embargantes pugnaram pela extinção do feito, por perda 

do objeto, tendo em vista a procedência dos Embargos à Arrematação 

propostos pelo executado Lairto João Sperandio (Código: 22460), 

certificado nos autos da ação de execução em apenso (Código: 3026), na 

qual contém pedido de desistência da ação do ora embargado.

Por tal razão, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do CPC, DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

Sem custas nem honorário.

P.I.

Alto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 451 Nr: 258-09.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON KREBS, Werny Adolfo Dreyer, 

Blondina Carolina Krebs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, Silvia 

Machado Muchagata - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 451

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco 

Bradesco S/A em face de Nelson Krebs, Werny Adolfo Dreyer e Blondina 

Carolina Krebs, todos devidamente qualificados.

 Conforme fls. 243/244, 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, 25 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21268 Nr: 78-46.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCAdC, LVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO DE ASSIS - 

OAB:3199/GO, Newton Emerson Belluco - OAB:GO/30662

 Cód. nº 21268

 Trata-se de execução de alimentos proposta pelo Ministério Público 

Estadual, como substituto processual de Leticia Vilela de Almeida, em face 

de Joaquim Vilela de Carvalho Filho, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 O executado citado para o pagamento do débito alimentar apresentou 

justificativa às fls.46/74.

 É o relatório.

 Decido.

 Pois bem, na justificativa apresentada pelo executado, este funda sua 

impossibilidade para com seu dever alimentar em acidente automobilístico 

ocorrido no longínquo ano de 2010, bem como no rompimento de sua união 

estável.

 Entretanto, a exequente não pode ser punida pelo descontrole financeiro 

do executado em face de seu rompimento familiar, bem como não é crível 

que uma simples fratura de membro, ocorrida há oito anos ainda o impeça 

de contribuir com seu dever alimentar.

 Ademais, em sua justificativa de fls.46/74 foi apresentada proposta de 

parcelamento, entretanto apesar desta ter sido apresentada em 

15/04/2010 e rejeitada apenas em 03/09/2010, até a presente data não 

constam informações nos autos de que o executado tenha contribuído 

minimamente com a exequente.

 Desta forma, a prisão civil se faz necessária no presente caso.

 Pois, da análise dos autos verifica-se que o executado não vem honrando 

a obrigação a qual lhe é devida.

 No contexto atual do CPC, no parágrafo 7º, do art. 528, leciona que:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

 No mesmo sentido, se manifesta o §3º do referido artigo, o qual determina 

que:

 § 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma 

do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

 Neste sentido:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE 
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PAGAMENTO. PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL E DECRETO 

PRISIONAL. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO. No caso, o devedor, embora 

citado, deixou de pagar ou justificar eventual impossibilidade de fazê-lo, 

razão pela qual cabível a decretação de sua prisão civil, 

concomitantemente ao protesto do pronunciamento judicial já ordenado na 

origem (art. 528, § 3º, do NCPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70069472611, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 07/07/2016).

 Desta feita, decreto a prisão civil de JOAQUIM VILELA DE CARVALHO 

FILHO, pelo prazo de 1 (um) mês, nos termos do art. 528, §3º e §7º do 

CPC, fato que não o isenta do adimplemento das prestações alimentícias 

não pagas, nos termos do art. 528, § 5º, do CPC.

 Conste-se no mandado de prisão que a prisão será cumprida em regime 

fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns, art. 528, 

§4º do CPC.

 Ocorrendo o pagamento do débito alimentar, expeça-se incontinenti alvará 

de soltura em favor do executado, nos termos do art. 528, §6° do CPC.

 Alto Taquari, 28 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3026 Nr: 313-57.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Marilda Garofalo 

Sperandio, Erney Martins Sperandio, Lourival Antônio Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A - 

MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio 

Tulio de Barcelos - OAB:14258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Cód. 3026

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco 

do Brasil S.A, em face de Lairto João Sperandio e Marilda Garofalo 

Sperandio, ambos devidamente qualificados.

 Às fls. 417/418 o Exequente requereu a desistência da presente 

demanda, tendo em vista que as partes transacionaram extrajudicialmente.

Posteriormente, foi intimado para esclarecer quanto à contradição de 

pedido posterior para prosseguimento do feito, porém, solicitou prazo e 

deixou de manifestar-se tempestivamente nos autos.

É o sucinto relato. Decido.

Considerando o pedido de desistência e a inércia em esclarecer a 

contradição existente entre os pedidos, impõe-se a extinção do presente 

feito, que por sinal tramita há quase 15 anos.

ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da ação, motivo pelo qual 

resolvo o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC.

 Sem custas finais, pois já foi recolhido no início e honorários conforme 

acordo.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33399 Nr: 1080-46.2014.811.0092

 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: Clesiano Marcolino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.Transitada em julgado, arquivem-se. Alto Taquari/MT, 26 de 

junho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30823 Nr: 323-86.2013.811.0092

 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: IdJLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido constante à inicial, para 

decretar o divórcio do casal, ficando extinto o vínculo matrimonial, o que 

faço com fulcro no art. 226, § 6º, da CF e no art. 1571, IV, do CC. Diante 

da manifestação de fl. 28, e pela ausência de Defensoria Pública instalada 

nesta Comarca, nomeio o Dr. Roadam Jhonei de Paula Leal OAB/MT 

14.398, para ciência da presente sentença, representando os interesses 

da parte autora.Tendo em vista que o requerido foi citado via edital, nomeio 

curador especial a ele na pessoa da Dr. Ricardo Alexandre Tortorelli, 

OAB/MT 8.974-A, nos termos do art. 72, I, do NCPC, o qual também deverá 

ser intimado para ciência desta sentença. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

Competente. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.Alto Taquari/MT, 26 de junho de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31395 Nr: 928-32.2013.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rodrigues&Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 31395

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo proposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A, em face de Marcos Antonio Rodrigues & Cia Ltda-ME, 

todos qualificados nos autos.

O requerente foi intimado na pessoa de seu advogado constituído para se 

manifestar no prosseguimento do feito (fl. 61/61, vº), contudo decorreu o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de fls. 62.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhidas no início.

Deixo de condenar a parte autora no pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que não houve apresentação de resposta 

pelo requerido.

P.I.
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Alto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19882 Nr: 32-91.2010.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Batista Trento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 Código nº 19882

SENTENÇA

Considerando a satisfação da obrigação informada, julgo extinta a 

execução, nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará e proceda-se a transferência eletrônica dos valores 

depositados para a conta indicada pela parte credora (fls.130).

Sem custas nem honorários, nos termos da Lei nº 9.099/1995.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 26 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-53.2015.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RUBIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010052-53.2015.8.11.0084 REQUERENTE: SERGIO RUBIO REQUERIDO: 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A - CEMAT Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Analisando 

os autos, observa-se que a matéria discutida comporta julgamento 

antecipado da lide, tendo em vista que a prova produzida é suficiente e 

não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do 

CPC. I - Preliminar Como preliminar, a ré sustenta a incompetência do 

Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois a causa seria 

complexa e dependeria de perícia. De qualquer forma, é necessário dizer 

que, compulsando atentamente o processo, percebe-se que a causa não 

é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito e independe de 

perícia. Não havendo questões preliminares a serem sanadas, passo a 

análise do mérito. II - Mérito No mérito verifica-se que no 27/04/2015 houve 

um problema na rede elétrica de sua residência, que interrompeu o 

fornecimento de energia. A constatação desse problema foi imediata, e em 

seguida a autora verificou que seu aparelho ar condicionado não estava 

funcionando, razão pela qual ligou para a assistência da parte promovida 

e abriu um chamado de solicitando a vistoria do referido ar condicionado. 

Entretanto não houve atendimento imediato e o reparo para restabelecer a 

energia ocorreu somente no dia 07/05/2015. Em virtude da falta de energia 

elétrica ar condicionado da autora queimou, razão pela qual, houve 

prejuízo. Por outro lado, a empresa ré afirma inexiste comprovação do 

suposto apagão queda e/ou sobrecarga de energia elétrica, ocorrida na 

Unidade Consumidora que abastece a residência do requerente na datas 

indicada por esta, ônus que lhe competia. Para comprovar o alegado na 

inicial o autor juntou o comunicado de verificação de solicitação de 

ressarcimento de danos elétricos. No litígio em análise o autor 

desincumbiu-se do ônus previsto no art. 373, I, do NCPC, pois comprovou 

a falha no fornecimentode energia elétrica. Assim, se há algum problema 

nos equipamentos de recepção da energia a demandada é responsável 

pelo conserto, mesmo que esta esteja dentro da propriedade do autor. II- 

DO DANO MATERIAL. O dano material foi devidamente comprovado assim, 

sendo que restou evidenciada a conduta culposa, o dano sofrido pela 

autora, por meio dos documentos acostados aos autos, bem como a 

relação de causalidade entre a conduta e o dano. Deste modo é devida a 

indenização por danos materiais sofridos em virtude da queima do 

aparelho eletrodoméstico. Ante a inegável incidência do princípio da 

reparação integral do dano, art. 944 do Código Civil, o réu deve arcar com 

os prejuízos decorrentes do ilícito civil provocado, devendo a requerida 

ser condenada ao pagamento no valor total de R$ 980,00 (novecentos e 

oitenta reais), pago pelo aparelho ar condicionado especificado na nota 

fiscal acostada aos autos. Neste sentido colhe-se precedente do TJMT. 

"INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – CURTO CIRCUITO EM 

TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – 

DIVERSAS OCORRÊNCIAS – DANO EM ELETRODOMÉSTICO 

–RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 

927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEVER DE REPARAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – ART. 85, §11, CPC/15 – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 14 do 

CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, 

havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público, 

tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem por conta 

da interrupção. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de 

reparação o dano material e moral decorrentes. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em 

razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da 

natureza e da importância da causa, deve ser majorado os honorários 

advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.(TJ/MT Ap 

51605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017)." II- DO DANO MORAL. O Código Civil dispõe em seu art. 927 

que, “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”.em-se que os fatos 

narrados na exordial causaram dano moral a demandante, sendo que o 

dano moral abrange aquelas agressões que agravam a naturalidade dos 

fatos da vida, causando aflições e angústias profundas e contundentes 

no espírito da vítima. Com relação ao dano moral, tenho entendimento 

formado de que o serviço público deve ser prestado de modo contínuo, 

principalmente em se tratando de serviço fornecido pela ré, considerado, 

atualmente, de caráter essencial, bem como no disposto no art. 6.º, da Lei 

8.997/95, especialmente o seu § 1º, não há que se falar em suspensão no 

fornecimento de energia elétrica. Senão vejamos: "Art. 6º. Toda 

concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas 

normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço adequado é o 

que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade 

das tarifas." Ora, a suspensão indevida do fornecimento de energia ao 

autor por óbvio expôs ele a constrangimento significativo diante da queima 

de seu aparelho eletrodoméstico, restando daí a obrigação de indenizar. A 

propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v. acórdão relatado 

pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, assentou que "não há falar 

em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, 
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impõe-se a condenação, sob pena de violação do artigo 334 do Código de 

Processo Civil." (STJ, 3ª T, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 09.12.97, p. 

64.684.). Por este motivo mostra-se devido o pagamento de indenização 

por danos morais pela falha no fornecimento de energia elétrica. O valor 

da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau 

de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico 

do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (Dois mil reais) por entender 

que tal valor é condizente e justo com a demanda em apreço. IV – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) CONDENAR a ré no pagamento, ao autor, da 

quantia de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), a título de danos 

materiais (perdas e danos), corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da 

citação; b) CONDENAR a ré no pagamento, ao autor, da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

da sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, c/c artigo 27, da 

Lei 12.153/2009. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cumpridas as formalidades legais arquive-se. Apiacás/MT, 23 de agosto 

de 2017. Tibério de Lucena Batista Juiz substituto

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 73759 Nr: 801-23.2017.811.0038

 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: Coopnoroeste - Cooperativa Agropecuaria do Noroeste 

MT Ltda, Mizael Barreto, Silvio Henrique Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Furtado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Graciele Borges Maria - OAB:21.832, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130, Mayara Serafim dos Reis Oliveira 

- OAB:21.904

 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): Edna Ederli Coutinho

 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:

 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): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75907 Nr: 1897-73.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A de Souza & Souza Ltda - EPP, Maria Alves 

de Souza, Eliete Maria Ribeiro de Souza, Pedro Bento de Souza, Dielson 

Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 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 recolhimento das despesas de distribuição da carta 

precatória que será enviada a Comarca de Jauru/MT, com a finalidade de 

intimar a parte requerida, devendo emitir a guia para pagamento no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com posterior juntada das guias nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 53295 Nr: 634-45.2013.811.0038

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nondes Andrade, Evanilda Braga Ortêncio 

Munhóz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Regina Cardoso - 

OAB:MT - 15506

 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 recolhimento das despesas de distribuição da carta 

precatória que será enviada à Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de 

citar a parte requerida, devendo emitir a guia para pagamento no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com posterior juntada das guias nos 

autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-14.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENOC GOMES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA , 18 de abril de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO 

acerca da AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO juntado pelo Oficial de 

Justiça nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. Processo: 8010273-14.2014.8.11.0038; Valor causa: R$ 1.727,19; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: REQUERENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP 

REQUERIDO: ENOC GOMES FERREIRA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010241-72.2015.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA MARQUES OAB - MT0018469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GREGORIO PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo, sem qualquer manifestação nos autos do 

Executado, apesar de devidamente intimado, conforme ID 11689535. 

Diante disso, INTIMO o requerente para se manifestar o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-13.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANDUCREIA SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, data 17/05/2018. ARAPUTANGA, 29 de junho de 2018 JUSCENIL 

ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

- TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-18.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR ALVES PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (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. 8010307-18.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ELIOMAR ALVES PESSOA 

REQUERIDO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 

9.099/95, proposta por ELIOMAR ALVES PESSOA em desfavor de NISSAN 

DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. É o necessário. Decido. As partes 

firmaram acordo, a qual foi anexada ao processo por meio de petição (id 

12092731), nos seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no prazo de 30 

dias uteis, contados da data do protocolo do acordo, por meio de deposito 

bancário em conta de titularidade do procurador do reclamante “Jose 

Anselmo da Costa Prado, CPF nº 536.502.391-91, banco 001, agencia 

299-4, conta corrente 7.249-4, dando quitação plena, total, irrestrita e 

irrevogável sobre o objeto desta demanda”. Isso posto, considerando que 

em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à 

sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Considerando o comprovante de 

pagamento anexado (id 12700405), e petição em que a parte autora 

informa o recebimento do acordo, DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, 

nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 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”, bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, 

art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII 

Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-18.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR ALVES PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (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. 8010307-18.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ELIOMAR ALVES PESSOA 

REQUERIDO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 

9.099/95, proposta por ELIOMAR ALVES PESSOA em desfavor de NISSAN 

DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. É o necessário. Decido. As partes 

firmaram acordo, a qual foi anexada ao processo por meio de petição (id 

12092731), nos seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no prazo de 30 

dias uteis, contados da data do protocolo do acordo, por meio de deposito 

bancário em conta de titularidade do procurador do reclamante “Jose 

Anselmo da Costa Prado, CPF nº 536.502.391-91, banco 001, agencia 

299-4, conta corrente 7.249-4, dando quitação plena, total, irrestrita e 

irrevogável sobre o objeto desta demanda”. Isso posto, considerando que 

em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à 

sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Considerando o comprovante de 

pagamento anexado (id 12700405), e petição em que a parte autora 

informa o recebimento do acordo, DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, 

nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 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”, bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, 

art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII 

Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 
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Juíza Leiga ________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-16.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLAINE GOMES CASTRILLON LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA OAB - MT0008888A (ADVOGADO)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES EDITORIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que, o 

Advogado da parte requerente, Dr. José Anselmo da Costa Prado, com 

procuração juntada nos autos ID. 6760693 não foi intimado das decisões 

proferidas neste processo, tendo em vista que somente nesta data o 

mesmo foi habilitado no presente processo. Razão pela qual, nesta data 

procedo com as intimações do mesmo. ARAPUTANGA, 29 de junho de 

2018. JUSCENIL ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-44.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL LUIZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a FINALIDADE de intimar 

Vossa Senhoria para ciência e manifestação acerca da petição e juntada 

de comprovante de pagamento apresentados nos autos. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44854 Nr: 780-88.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Padilha e Silva - 

OAB:11637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Norberto Targino da Silva - 

OAB:32.243 /GO

 VISTOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença tendo como partes as em epígrafe, 

em que, devidamente intimado, o executado informou o pagamento da 

dívida, juntado aos autos comprovante de depósito judicial.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz perecer o 

objeto da demanda, afastando o interesse processual até então presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

Custas, se houver, pela parte executada.

Proceda-se o senhor gestor com o necessário para o levantamento do 

valor depositado em Juízo (fls. 145/146) para as conta informadas à fl. 

147.

Nos termos do artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, 

cientifique-se o exequente, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Cumpridas todas as formalidades, expedido o competente Alvará de 

Liberação de Valores, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41557 Nr: 1766-13.2012.811.0026

 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): Nerivaldo Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a defesa técnica do réu, 

dando-lhe ciência da sentença absolutória de fls. 65/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54263 Nr: 2168-55.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Azevedo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para, querendo, impugnar a 

contestação apresentada pelo Requerido no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49176 Nr: 1417-05.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para, querendo, impugnar a 

contestação apresentada pelo Requerido no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21095 Nr: 1477-51.2010.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo Barbosa da Silva, Welton José 

Thereza, Sergio Roberto, Sebastião Batista de Oliveira, Gilberto Vieira de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassão Jurê Ferreira Sales - 

OAB:9372/MT, José Carlos de Almeida Benevides - 

OAB:8159-A/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a Defesa Técnica dos 

réus, via Dje, a fim de cientificar-lhes acerca da sentença que extinguiu os 

presentes autos em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão 

punitiva estatal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56526 Nr: 152-94.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Microservice Tecnologia Digital da Amazônia 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, a fim de que compareça a este juízo 

para assinar Termo de Caução, conforme determinado na decisão de fls. 

191/194, para posterior cumprimento da medida antecipatória deferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57668 Nr: 888-15.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão retro, uma vez elaborado 

calculo de pena à cumprir pelo recuperando epígrafe, observando todas 

as disposições vertidas na decisão retro mencionada, IMPULSIONO o 

presente feito a fim de remetê-lo em carga ao Douto representante 

ministerial.

Ato contínuo, uma vez estamos a tratar de autos virtuais, INTIMA-SE o 

douto causídico do recuperando, para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

acerca do cálculo de pena ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41557 Nr: 1766-13.2012.811.0026

 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): Nerivaldo Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no art. 397 do CPP, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO SUMARIAMENTE 

NERIVALDO FRANCISCO DA SILVA, vulgo “LITO” das imputações que lhes 

foram dirigidas nestes autos.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

defesa técnica.Desnecessária a intimação do(a/s) réu(s), indiciado(a/s), 

autor(es) do fato, menor(es) infrator, considerada a regra prevista no art. 

1.387, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça – Foro Judicial [Art. 1.387. Na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato].Certificado o 

trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação Estadual e 

Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, e, em 

seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa.Publicada com a inserção 

no Sistema Informatizado Apolo. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54048 Nr: 1960-71.2016.811.0026

 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: ALVINA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA 

URV tendo como partes as em epígrafe, em que, antemão ao recebimento 

da inaugural, a parte autora manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda, postulando pela sua extinção.

Alegando a requerente desinteresse no prosseguimento da ação, verifico 

tratar-se de possibilidade unilateral do autor, como se depreende, em 

senso contrário, da disposição do VIII, do art. 485 do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Isento de custas.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43465 Nr: 1669-76.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perpétua Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.677,08 (um mil seiscentos e setenta e sete reais e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 44. Este Valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 838,54 (oitocentos e trinta e oito reais 

ecinquenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

838,54 (oitocentos e trinta e oito reais ecinquenta e quatro centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54652 Nr: 2435-27.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda, 

José Wagner dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO A ORDEM DE PENHORA E AVALIAÇÃO DETERMINADA NO 

BOJO DO IMÓVEL RURAL DESCRITO ÁS FL. 103.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

POR FIM, ACRESCENTO QUE DEVERÁ SER RECOLHIDO OS VALORES 

REFERENTES À 02 (DOIS) ATOS NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO 

DE FL. 103 (ZONA RURAL DE NOVA MARILÂNDIA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60588 Nr: 2681-86.2017.811.0026

 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: Lucila Alves de Jesus, Cristiano Alves de Jesus, 

Alessandra Alves de Jesus, Geovani de Jesus Alves, Jean de Jesus 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22786/O, ISABELLA 

AMARAL FERREIRA - OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59271 Nr: 1939-61.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Nascimento dos Santos

 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:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, via Dje, para que compareça à perícia 

médica REDESIGNADA nos autos, que se realizará no dia 25/07/2018 a 

partir das 16h30min, junto ao consultório médico do Dr. Linealdo de Aguiar 

Sobral, anexo ao Hospital Santana, em Nortelândia/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64422 Nr: 4767-30.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária, mantenho o recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o 1º (PRIMEIRO) DE AGOSTO DE 2018, ÀS 

15H00MIN.

II - 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.

III - CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa técnica.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16294 Nr: 1378-86.2007.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Marinho ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 DECIDO e DETERMINO:a)HOMOLOGO o valor de R$ 163.451,43 (cento 

sessenta e três mil, quatrocentos cinquenta e um reais quarenta e três 

centavos), SENDO: PRINCIPAL: R$ 143.075,36 e HONORÁRIOS: R$ 

20.376,07;b)REQUISITE-SE diretamente o pagamento da RPV, forte no 

artigo 535, § 3º, inciso II do CPC, devendo o ente público em 10 (dez) dias 

após o término do prazo consignado no artigo supracitado (sessenta 

dias), carrear nos autos o comprovante de pagamento do débito 

exequendo, sob pena de sequestro;c)EXPEÇA-SE o precatório em favor 

da parte credora, por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, forte no art. 535, §3º, I do CPC;d)Instrua o oficio 

requisitório com os documentos necessários.e)Sendo o caso, EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento do numerário depositado, intimando-se a parte 

requerente e o mandatário legal, descritos no RPV/Precatório 

(Requerente/Credor; Advogado (a) da Causa), na forma da lei;f)Com a 

informação da liquidação, voltem conclusos.15. Diversamente, informando 

o executado a existência de débito, INTIME-SE o exequente para, 

querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias.16. Em seguida, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e tornem-me os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44319 Nr: 307-05.2014.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E Oliveira de Campos -Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Embargante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 97/101. Sendo 

R$376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

para recolhimento da guia de custas. Taxa Judiciária - Isento. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital 

aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60739 Nr: 2754-58.2017.811.0026

 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: ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56167 Nr: 3425-18.2016.811.0026

 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: Gerival Antonio de Santana, Neusa Ferreira Cardoso de 

Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:15877, Jean Michel Sanches Piccoli - OAB:15877/O, Jennifer 

Santana Rocha - OAB:23.618, JENNIFER SANTANA ROCHA DOURADO - 

OAB:23618/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão fl. 105, INTIMA-SE o douto causídico nomeado 

acerca do múnus lhe incumbido, devendo manifestar seu aceite e, em 

caso positivo, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44133 Nr: 141-70.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euza Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Souza Dutra - 

OAB:MT/15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto - 

OAB:

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pela Autarquia demandada, 

ora Recorrente, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos com o fito de INTIMAR a 

demandante/Recorrida, na pessoa de seu causídico, devidamente 

constituído, para, querendo, no prazo legal, contrarrazoar o apelo aviado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MIRANDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000085-78.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por NATHALIA MIRANDA DA COSTA em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, alegada na peça de 

bloqueio, bem como em petição da parte autora, em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. No caso em 

exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa. Indefiro a preliminar de ausência 

de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, não possuindo debito junto a requerida. Em que 

pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta 

ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, 

portanto, qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado faturas, número de linha telefônica que demonstram a relação 

contratual entre as partes, restando comprovado de forma satisfatória a 

legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 464 de 625



-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, condeno a reclamante ao pagamento de multa de 10% e de 

indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o 

art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________ VISTOS. Homologo para que surta seus efeitos legais, o 

presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/1995. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Marina 

Carlos França, Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-73.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ABNER RODRIGUES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000150-73.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por CRISTIANO ABNER RODRIGUES DE 

FRANCA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados 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. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, não possuindo debito junto 

a requerida. Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas 

pela defesa, tendo está anexado faturas, número de linha telefônica que 

demonstram a relação contratual entre as partes, restando comprovado 

de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão 

do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda 

tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. No tocante aos danos morais, verifica-se ainda a existência de 

negativação preexistente, em nome da parte autora (id 12577919), não 

havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de 

personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de 

existirem anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em 

nome da parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. Desse 

modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé 

da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno 

a reclamante ao pagamento de multa de 10% e de indenização de 10%, 

ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de 

Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. Na forma da fundamentação supra, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga 
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____________________________________________________________

__________ VISTOS. Homologo para que surta seus efeitos legais, o 

presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/1995. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Marina 

Carlos França, Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-68.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DOS PASSOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000172-68.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., 

no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o 

relato do necessário. Decido. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e 

no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais, sob 

alegação de omissão por não fundamentar a existência do dano moral. 

Verifica-se que não merece prosperar a alegação de omissão, posto que 

na sentença embargada foram explorados todos os pontos da exordial, 

bem como da contestação, constando ainda tópico específico a respeito 

dos danos morais a serem indenizados, tratando-se de dano in re ipsa, 

por negativação indevida. O suso apresentado já demonstra que não há 

omissão alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno o(a) embargante a 

pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO. Ademais, CONDENO a embargante TELEFONICA BRASIL 

S.A., a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________ VISTOS. Homologo para que surta seus efeitos legais, o 

presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/1995. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Marina 

Carlos França, Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000032-97.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUIZ PAULO FABIANI DA 

SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de 

contradição. É o relato do necessário. Decido. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com alegação de contradição, interposto por 

escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão 

– Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte autora interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada 

com a sentença de mérito proferida, a qual julgou improcedente os pedidos 

iniciais, bem como condenou o autor em litigância de má fé (id. 12663 224). 
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Afirma o embargante que a sentença possui como motivação para o 

indeferimento o “extrato de consumo, número de contrato e linha telefônica 

que demostram relação contratual entre as partes”, contudo a requerida 

não teria trago nenhum documento comprobatório. Não merece prosperar 

a alegação de contradição/omissão ventilada pelo autor, posto que a 

sentença embargada possui como motivação para o indeferimento, os 

documentos que a requerida anexou à contestação, conforme se pode 

observar no id. 12294068, sendo extrato de utilização da linha, número de 

contrato e o número da linha telefônica. Portanto, o suso apresentado já 

demonstra que não há contradição alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa Isso posto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e NEGO PROVIMENTO, por não restar 

demonstrado a alegada contradição/omissão. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. Homologo para que surta seus 

efeitos legais, o presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da 

lei 9.099/1995. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Marina Carlos França, Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000067-57.2018.8.11.0026 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 DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, movida por MARIA DE LOURDES BISPO PEREIRA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Fundamento e Decido. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Existindo preliminares, passo ao julgamento. No 

que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que o comprovante de endereço não é documento indispensável ao 

julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo 

necessária apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua 

o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em contestar genericamente 

os fatos. A reclamada não anexou contrato, faturas, extrato de consumo 

ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de débitos, 

sendo provas de fácil produção pela requerida. A reclamada afirma a 

existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, 

apresentou neste sentido. A contestação é estéril de prova, nada foi 

juntado aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, 

anexando apenas tela de seu sistema, produzidas unilateralmente e 

ilegíveis. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de 

seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do 

risco de se concretizar, em seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a 

parte reclamante conta com outras restrições comerciais posteriores a 

que está sendo discutida neste feito, razão pela qual não se aplica a 

Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente devem ser levadas 

em considerações as outras inscrições para fixar o quantum indenizatório 

em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a evitar enriquecimento ilícito. 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: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO 

o nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o 

limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte 

reclamante. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato nº 0200601412, 

bem como dos débitos discutidos nos autos, no valor de R$ 137,14 (cento 

e trinta e sete reais e quatorze centavos), devendo a reclamada abster-se 

de exigi-los/cobrá-los por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, 
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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 do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-27.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010270-27.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

TELEFONICA BRASIL S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

alegação de omissão. É o relato do necessário. Decido. Há a oposição de 

recurso embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, 

interposto por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da 

ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao 

preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração, irresignada com a sentença de mérito proferida a qual 

condenou em danos morais, sob alegação de omissão por não 

fundamentar a existência do dano moral. Verifica-se que não merece 

prosperar a alegação de omissão, posto que na sentença embargada 

foram explorados todos os pontos da exordial, bem como da contestação, 

constando ainda tópico específico a respeito dos danos morais a serem 

indenizados. O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno o(a) embargante a 

pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO. Ademais, CONDENO a embargante TELEFONICA BRASIL 

S.A., a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000278-30.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA BENEVENUTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES OAB - MT22417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Autos nº 1000278-30.2017.8.11.0026 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Embargos de 

Declaração opostos por DALILA BENEVENUTO DA SILVA, já qualificada, 

em face da sentença de id. 11957576, alegando a contradição no tocante 

ao valor atribuído a título de danos morais. É o relato do necessário. 

Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de contradição, interposto por escrito e no prazo legal 

de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 

49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu 

conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo para a 

interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. A Lei dos Juizados Especiais 9.099/1995, prevê, em seu artigo 48, 

a possibilidade de oposição de embargos contra decisões ou acórdãos 

que estiverem eivados de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida. 

Vejamos o teor do referido dispositivo legal: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Pois bem, alega a embargante que a 

sentença objurgada se encontra em contradição no que se refere ao valor 

atribuído a título de danos morais, constando dois valores distintos. 

Analisando os argumentos trazidos, bem como a sentença objurgada, 

entendo que os presentes embargos merecem provimento, ante a 

contradição dos valores, devendo constar como valor de indenização por 

danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Isso posto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e DOU PROVIMENTO para constar na referida 

sentença: “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”. No 

mais, devendo permanecer o comando judicial atacado tal como está 

lançada. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 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, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010203-62.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO S.A., no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do 

necessário. Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração 

com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

11538792), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa. O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno o(a) embargante a 

pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO. Ademais, CONDENO a embargante VIVO S.A., a pagar ao 

embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-69.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDES NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010209-69.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO 

S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de 

omissão. É o relato do necessário. Decido. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, interposto 

por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, 

fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração, irresignada com a sentença de mérito proferida a qual 

condenou em danos morais (id. 12549770), sob alegação de omissão por 

não fundamentar a existência do dano moral. Verifica-se que não merece 

prosperar a alegação de omissão, posto que na sentença embargada 

foram explorados todos os pontos da exordial, bem como da contestação, 

constando ainda tópico específico a respeito dos danos morais a serem 

indenizados, tratando-se de dano in re ipsa, por negativação indevida. O 

suso apresentado já demonstra que não há omissão alguma a ser 

conhecida e que opôs embargos manifestamente protelatórios com o 

intuito de atrasar o andamento do processo e prejudicar a parte adversa, 

razão pela qual condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 

2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, 

§ 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 

DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO 

ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma prevista no art. 

1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de 

obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material da 

decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer 

das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e 

decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a 

controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão quanto 

ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso especial 

inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial sequer 

ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada 

a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou expressamente 

apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos 

declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão 

embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a 

decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. 

Ademais, CONDENO a embargante VIVO S.A., a pagar ao embargado 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, 

art. 1.026, § 2º. Verifica-se que fora proferida sentença de mérito, e 

abaixo consta decisão de embargos (id. 12549770), contudo, a referida 

decisão de embargos proferida na data de 25/04/2018, trata-se de erro 

material, devendo ser desconsiderada. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000039-89.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por OSVALDO 

RODRIGUES FERREIRA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a preliminar de 

ausência de interesse processual, e ainda ausência de pretensão 

resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo 

pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e 

XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 
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9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente, não possuindo debito junto a 

requerida. Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas 

pela defesa, tendo está anexado extrato de consumo (id. 12409954), 

número de linha telefônica, contrato e documentos pessoais, que 

demonstram a relação contratual entre as partes, restando comprovado 

de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão 

do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda 

tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, condeno a reclamante ao pagamento de multa de 10% e de 

indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o 

art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010271-46.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por MARLENE 

QUEIROZ RODRIGUES em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A reclamada anexou suposta ligação com a parte autora (id. 

13083286). Contudo, na referida ligação é de fácil percepção que se trata 

de voz infantil, ademais os dados da autora são informados pela própria 

atendente da requerida, não comprovando nenhuma contratação. A 

contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela de 

seu sistema, produzidas unilateralmente, bem como ligação que não 

comprova a efetiva contratação pela parte autora. Restando caracterizada 

a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não 

comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito oriundo da negativação indevida, e a reparação pelos danos 

suportados é medida que se impõe. No tocante aos danos morais, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. O contexto retratado nos autos indica postura da 

ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 
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indenização por danos morais à parte autora, ao passo que inseriu 

indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o seu 

acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. 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 a liminar deferida em exame sumário, id. 6542254; - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato nº 0230737735, bem como dos 

débitos discutidos nos autos, no valor de R$ 129,69 (cento e vinte e nove 

reais e sessenta e nove centavos), devendo a reclamada abster-se de 

exigi-los/cobrá-los 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 do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-29.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000133-37.2018.8.11.0026 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 DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, movida por SANDRA REGINA TEIXEIRA em desfavor de VIVO 

S.A. Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Existindo 

preliminares, passo ao julgamento. No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que a parte autora anexou comprovante 

de residência em seu nome (id. 12528281). Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da necessidade de perícia na assinatura da parte autora 

constante na procuração. A análise dessas deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. Verifica-se que a assinatura constante na 

procuração não difere da constante nos documentos pessoais da autora, 

bem como é idêntica à que consta no termo de audiência de conciliação. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. 

Aduz a autora que teve seu nome inscrito nos órgãos restritivos de 

crédito, por um débito de responsabilidade da parte reclamada, não 

possuindo nenhum débito em aberto capaz de ensejar a referida 

negativação. A parte reclamada contestou o pedido, alegando que o dano 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 472 de 625



moral só se configura com a resistência injustificada e comprovada da 

parte contra a pretensão deduzida, não havendo que falar em dano moral. 

Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

contestar genericamente os fatos. A reclamada não anexou contrato, 

extrato de consumo, ligação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

a existência de débitos, sendo provas de fácil produção pela requerida. A 

contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela de 

seu sistema ilegíveis, e faturas produzidas unilateralmente. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. 

Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a reparação 

pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos autos 

indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que inseriu 

indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o seu 

acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. 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: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta 

mil) reais, a serem revertidos a favor da parte reclamante. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do contrato nº 0288355983, bem como dos débitos 

discutidos nos autos, no valor de R$ 145,04 (cento e quarenta e cinco 

reais e quatro centavos), devendo a reclamada abster-se de 

exigi-los/cobrá-los 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$ 4.000,00 (quatro 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 do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 
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1000138-59.2018.8.11.0026 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 DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, movida por IVANI ROSA DE JESUS em desfavor de VIVO S.A. 

Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes 

de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. A promovida não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em anexar faturas, 

produzidas unilateralmente. A contestação é estéril de prova, nada foi 

juntado aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. 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: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta 

mil) reais, a serem revertidos a favor da parte reclamante. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do contrato nº 2126340032, bem como dos débitos 

discutidos nos autos, no valor de R$ 959,12 (novecentos e cinquenta e 

nove reais e doze centavos), devendo a reclamada abster-se de 

exigi-los/cobrá-los 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$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010230-50.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MONTEIRO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010230-50.2013.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ROSANA MONTEIRO 

RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA em face da empresa OI S.A. É fato 

notório que a reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, 

se encontra em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e 

deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VI do NCPC, devendo a parte autora proceder com a 

habilitação do crédito junto ao juízo da recuperação judicial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-30.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO OLIVEIRA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000127-30.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por JUNIO 

OLIVEIRA VILELA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema completamente ilegíveis, e supostas faturas produzidas 

unilateralmente. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. O 

contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os 
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limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. 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: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO 

o nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o 

limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revertidos em favor da parte 

reclamante. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato, bem como dos 

débitos discutidos nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-los/cobrá-los 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 do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-15.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000128-15.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por DANIELA 

CRISTINA DE ARRUDA em face de VIVO 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 análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente, não reconhecendo o débito junto a requerida. Em que pese 

às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 
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praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado faturas, contrato assinado e documentos pessoais, que 

demonstram a relação contratual entre as partes, restando comprovado 

de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão 

do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda 

tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 181,08 (cento e 

oitenta e um reais e oito centavos), com juros e correção monetária a 

partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação 

retirar as restrições do nome do autor. Desse modo, com lastro nas 

provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que 

agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa de 10% e de indenização de 10%, ambos sobre o 

valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 181,08 (cento e oitenta e um 

reais e oito centavos), relativo às faturas em aberto, com juros e correção 

monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo 

após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - 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 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-50.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE FERNANDES MOREIRA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000158-50.2018.8.11.0026 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 DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por KAIQUE FERNANDES 

MOREIRA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares suscitadas. Enfrento-as. Rejeito a preliminar de 

impugnação ao valor da causa, haja vista que o valor foi atribuído 

considerando a pretensão autoral a título de dano material e moral. Rejeito 

ainda a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, posto 

que, não foi deferido a parte autora. No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, não possuindo debito junto 

a requerida. Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas 

pela defesa, tendo está anexado contrato devidamente assinado, 

documentos pessoais, faturas, que demonstram a relação contratual entre 

as partes, restando comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos 

débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos 

restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: 

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 
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10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, condeno a reclamante ao pagamento de multa de 4% e de 

indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o 

art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 4% (quatro 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-05.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE FERNANDES MOREIRA (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000161-05.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por KAIQUE FERNANDES MOREIRA em face de 

VIVO S.A. Decido. DA LITISPENDÊNCIA Analisando detidamente o 

presente processo e o feito nº 1000160-20.2018.8.11.0026, verifica-se 

que ocorre o fenômeno da litispendência, já que se tratam das mesmas 

partes, dos mesmos fatos e dos mesmos pedidos. Dispõe o artigo 337, § 

1° e 2° do CPC, que, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando 

se reproduz ação anteriormente ajuizada, assim como, uma ação é 

idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. Por ter sido a presente distribuída posteriormente, 

tratando-se de ações envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir, implica, portanto, em litispendência. Assim, a ação deverá ser 

extinta, sem resolução do mérito. Por fim, a parte autora deverá ser 

responsabilizada pela prática de litigância de má-fé. A propositura da 

presente demanda em litispendência demonstra o intuito nocivo à 

administração da Justiça, configurando iniciativa temerária, tornando 

imperiosa a aplicação das penas da litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do 

Código de Processo Civil). Nesse sentido colaciono jurisprudência: 

Responsabilidade civil. Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA de débito 

cumulada com reparação de danos morais. TRÊS ações distribuídas na 

mesma data com idêntica causa de pedir E PEDIDO. multiplicação indevida 

de processos. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE AÇÃO 

COM O MESMO OBJETIVO DA ANTERIOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “NE 

BIS IN IDEM”. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. ART. 301, INC. V, DO 

CPC/73. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM 

FULCRO NO ART. 267, INC. V, DO CPC/73. Renovação de demanda 

buscando a indenização por danos morais com base numa mesma causa 

de pedir, qual seja, registro negativo efetivado pela ré em nome do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Acordo firmado dando plena e 

geral quitação à relação jurídica havida entre as partes. Constatada a 

litispendência, o segundo processo deve ser extinto, com esteio no art. 

267, inc. V, do CPC/73. A litigância temerária enseja o sancionamento com 

a imposição de multa, forte nos arts. 17 e 18 do CPC/73; entretanto, não 

autoriza a revogação da AJG. In demonstrada alteração na situação 

financeira da parte autora a autorizar a revogação do benefício da AJG, 

impõe-se mantê-lo. Nona Câmara Cível, Apelação Cível Nº 70069402188 

(Nº CNJ: 0150412-74.2016.8.21.7000). Restou patente que age de má-fé o 

autor no ajuizamento da presente demanda para pedir indenização por 

danos morais em duplicidade, referente ao mesmo debito, e mesmo 

contrato. Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso V do NCPC, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a 

LITISPENDÊNCIA. - Condeno a parte Requerente, como litigante de má fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 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. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(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, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-20.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE FERNANDES MOREIRA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000160-20.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por KAIQUE FERNANDES MOREIRA em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminares suscitadas. Enfrento-as. Quanto a preliminar de 

litispendência, assim dispõe o artigo 337, VI e § 3º do Código de Processo 

Civil: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: VI - 

litispendência; § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em 

curso. Para caracterização da litispendência é necessário que estejam 

presentes em ambas as ações: as mesmas partes, o mesmo pedido e 

mesma causa de pedir. A presente ação foi distribuída em data anterior 

aos autos 1000161-05.2018.8.11.0026, tratando-se do mesmo débito, 

portanto, caso de litispendência da ação ajuizada posteriormente, devendo 

aquela ser julgada improcedente. Rejeito a preliminar de impugnação ao 

valor da causa, haja vista que o valor foi atribuído considerando a 

pretensão autoral a título de dano material e moral. Rejeito ainda a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, posto que, 

não foi deferido a parte autora. No que diz respeito à preliminar de inépcia 

da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido não 

merece acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente no valor de R$ 81,01 (oitenta e 

um reais e um centavo), data da Inclusão 08/12/2016, CONTRATO: 

0277899705, não possuindo debito junto a requerida. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado contrato devidamente assinado, documentos pessoais, faturas, 

que demonstram a relação contratual entre as partes, restando 

comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que 

ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de 

crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 81,01 (oitenta e um 

reais e um centavo), com juros e correção monetária a partir do 

vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar 

as restrições do nome do autor. Desse modo, com lastro nas provas 

produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 4% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora 

ao pagamento da quantia de R$ 81,01 (oitenta e um reais e um centavo), 

relativo às faturas em aberto, com juros e correção monetária a partir do 

vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar 

as restrições do nome do autor. - 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 4% (quatro por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVAN FELIX DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000129-97.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 
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Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por VALDEVAN 

FELIX DE LIMA em face de VIVO 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 análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente no valor de R$ 105,84 (data de 21.03.2016 – contratos 

0254249005), não reconhecendo o débito junto a requerida. Em que pese 

às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado gravação de áudio em que a funcionária da requerida oferece a 

migração da linha do autor para o plano pós-pago, no valor de R$ 34,99 

(trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), sendo que este 

confirma/informa seus dados pessoais para a referida migração, o que 

demonstra a relação contratual entre as partes, restando comprovado de 

forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do 

nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. No que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo 

deve ser julgado improcedente. Apesar da requerida comprovar a 

existência de contrato entre as partes, não anexou a referida fatura, a fim 

de demonstrar de maneira liquida e certa os valores do pedido 

contraposto. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço 

a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com 

escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento de multa de 4% e 

de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante 

autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. - JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; - 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 4% (quatro por cento) sobre o 

valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO IRINEU MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo n. 

8010115-87.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c 

Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por JOAO IRINEU MONTEIRO em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE ARENAPOLIS, 

em que requer o fornecimento de medicamentos. É o necessário. Decido. 

A parte reclamante afirma que no ano de 2000 realizou uma cirurgia de 

Colectomia por um quadro de Mega-Cólon e desde então necessitou do 

uso contínuo dos medicamentos Muvinor, Plantabem e Verapramil. 

Contudo, foi informado pela Secretaria Municipal de Saúde de Arenápolis 

que o fármaco Muvinor não mais estaria sendo fabricado, razão pela qual 

o município não poderia fornecê-lo. Aduz que realizou nova consulta 

médica, onde foi receitado o medicamento substituto do fármaco Muninor, 

quais sejam, Tamarina ou Benestare. Afirma necessitar dos medicamentos 

Tamarine 02 vezes ao dia ou Benestare 02 vezes ao dia; b) Plantabem 03 

vezes ao dia e c) Verapramil 03 vezes ao dia. A peça inicial veio, 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento 

da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, 

art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram 

aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 
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Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita dos 

medicamentos, contudo, não tem condições financeiras de arcar com tal 

despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. O pedido liminar foi indeferido (id. 6776786). O processo foi 

enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja conclusão foi de que: que 

o medicamento TAMARINE não é assegurado pelo SUS; LACTULOSE, é 

disponibilizado por meio do componente básico, de responsabilidade do 

Município; PLANTABEM é disponibilizado por meio do componente básico, 

de responsabilidade do Município e CLORIDRATO DE VERAPAMIL é 

disponibilizado por meio do componente básico, de responsabilidade do 

Município, (id. 6518828). Sendo assim, em analise aos documentos 

anexados aos autos, entendo que razão assiste a parte requerente, 

vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos uma 

existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

os medicamentos necessários de modo a garantir à paciente a sobrevida 

e uma melhor qualidade desta. Cumpre asseverar que o Poder Público tem 

a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, 

devendo as reclamadas, portanto, prover os meios necessários para 

fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a prescrição 

medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum poderá 

ensejar providências necessárias outras, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO –NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: - DETERMINAR 

que as reclamadas, solidariamente, entreguem os medicamentos 

necessários ao reclamante sendo: PLANTABEM E VERAPRAMIL, no prazo 

de 10 (dez) dias corridos da intimação, no tempo que durar seu 

tratamento, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Outrossim, diante do julgamento do RE 1.657.156–RJ 

(2017/0025629-7) afetado ao tema n. 106, igualmente defiro o referente ao 

pedido dos medicamentos TAMARINE OU BENESTARE, desde que o 

médico que atende a parte informe a impossibilidade de utilização dos 

fornecidos alternativamente pelo SUS, também sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores, nos termos mencionados acima. Ademais, 

esclareço que, quando for obrigação de prestação continuada, a parte 

beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou relatório médico 

periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa 

renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-10.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MORAES 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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000096-10.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA 

ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por VILMA MORAES DOS 

SANTOS em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS. 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. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 

6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir 

nenhum débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 
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demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos do Banco do Brasil. A reclamada não anexou 

contrato ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de 

débito. A reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma 

evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora (id 12900187), com exibição no ano 

de 2014, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, 

RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, 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; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial 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 

____________________________________________________________

___________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000117-83.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por 

LOURIVALDO GOMES SOARES em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. 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. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 

6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir 

nenhum débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos do Banco do Brasil. A reclamada não anexou 

contrato, extratos ou qualquer documento capaz de comprovar a 

existência de débitos, o até mesmo o termo de cessão de crédito. A 

reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, 

por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de 

prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. O contexto retratado nos autos indica postura da 

ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que inseriu 

indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o seu 

acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); Ademais, a requerida alega negativações 

preexistentes, anexando extrato no id. 12982695, contudo, verifica-se que 

quando ocorreu a negativação em discussão (08/08/2017), as 

negativações que haviam no nome do autor já haviam sido excluídas, 

restando apenas a negativação feita pela requerida. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 
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tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. 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: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO 

o nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o 

limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte 

reclamante. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato, bem como dos 

débitos discutidos nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-los/cobrá-los 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 do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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LUCIVAN DE SOUZA QUINTINO (REQUERENTE)
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(ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000125-60.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por LUCIVAN DE SOUZA QUINTINO em face 

de VIVO 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 análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente, não reconhecendo o débito junto a requerida. Em que pese 

às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado contrato assinado e documentos pessoais, que demonstram a 

relação contratual entre as partes, restando comprovado de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. No que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo 

deve ser julgado improcedente. Apesar da requerida comprovar a 

existência de contrato entre as partes, não anexou a referida fatura, a fim 

de demonstrar de maneira liquida e certa os valores do pedido 

contraposto. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço 

a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com 
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escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento de multa de 4% e 

de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante 

autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. - JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; - 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 4% (quatro por cento) sobre o 

valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-60.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010035-60.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO 

S.A., no processo que lhe move MARIA CARDOSO DOS SANTOS, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o 

relato do necessário. Decido. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e 

no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

12549718), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante VIVO S.A., a pagar ao embargado multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 

2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - 

Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-76.2016.8.11.0026
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ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NILSON CRISTIANO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010118-76.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, movida por JOSEFA MATEUS DA SILVA, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Não 

havendo vício procedimental que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não se vislumbra a necessidade de produção de prova em audiência. 
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Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. No caso em exame, 

verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas 

a formar o convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões 

técnicas não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica 

é prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Passo a analisa o mérito. A parte autora requer a 

condenação da parte ré a compensar o dano material e moral suportado, 

em decorrência dos transtornos vivenciados pela interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em sua granja, sem qualquer 

comunicação prévia no dia 05 de outubro de 2015 que perdurou das 

10h00min até 15h00m, ocasionando a morte de 3.523 (um mil cento e vinte 

e sete aves), resultando um prejuízo material no valor de R$ 5.284,50 

(cinco mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). A parte 

reclamada em sua defesa alega a inexistência de nexo causal entre os 

fatos alegados e a sua conduta, aptos a ensejar qualquer dever de 

reparação, sustenta a precariedade de provas nos autos aptos a 

comprovar a veracidade dos fatos articulados pela parte autora, 

pugnando assim, pela improcedência dos pedidos insertos na pretensão 

autoral. Após analise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em 

que pese as suas alegações, observo que não instruiu os autos com 

elementos suficientes que legitimam a sua pretensão. Entendo que os 

documentos apresentados são insuficientes para efetivamente comprovar 

os fatos elencados na inicial, haja vista que na petição inicial a autora 

alega que a interrupção ocorreu na data 05 de outubro de 2015, contudo, 

todos os documentos por esta anexados a exordial mencionam datas 

diferentes. Verifica-se que no Boletim de Ocorrência confeccionado (id. 

6543835), foi informado que a suspensão de energia ocorreu nos dias 13 

e 14/11, bem como o laudo anexado menciona a data de 13/11/2015, não 

tendo a autora comprovado os danos alegados na data de 05 de outubro 

de 2015, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao 

presente caso. Ressalto a regra do ônus da prova no Sistema de Proteção 

ao Consumidor serve para beneficiar o consumidor que se afigure em uma 

situação de hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não 

deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço 

probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. 

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos 

do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma 

processual civil além de distribuir o ônus da prova, distribui também os 

riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios 

destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de 

não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] 

consequência do não desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o 

julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur 

reus).” (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 

2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o 

ônus probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa 

uma regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, com base no 

artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

parte autora. Sem condenação em custas, tampouco em honorários, tendo 

em vista o teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. P. I. Cumpra. À submissão do 

Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62257 Nr: 2074-18.2016.811.0088

 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: DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Intimo o advogado nomeado nos autos, Dr. Wainer Willians Figueiredo 

Fortes, para que apresente a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65829 Nr: 1020-80.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo de sobrestamento do feito 

anteriormente deferido, intimo a parte autora para manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63877 Nr: 3334-33.2016.811.0088

 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: FLFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo de suspensão deferido à ref. 26, 

intimo a parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76119 Nr: 2195-75.2018.811.0088

 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: LDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para cumprimento do despacho de ref. 4, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62385 Nr: 2162-56.2016.811.0088

 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: MDAEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELLEN JUHAS JORGE - OAB:20129-A, Ellen 

Juhas Jorge - OAB:24.680-A, Jéssica Valéria Ferreiro - OAB:12074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Intimo as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando a pertinência de cada uma delas, arrolando eventuais 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60941 Nr: 1053-07.2016.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, abro vistas ao requerente para se 

manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ref. 19, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40275 Nr: 680-49.2011.811.0088

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PEDRO MIGUEL SOARES CABRITA, MAGDA MARIA 

VIEIRA BARBOSA CABRITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO MIGUEL SOARES CABRITA, Cpf: 

75130009134, Rg: RNE 5625344, brasileiro(a), Telefone 84430638 e 

atualmente em local incerto e não sabido MAGDA MARIA VIEIRA 

BARBOSA CABRITA, Cpf: 47456914168, Rg: 0689641-3, brasileiro(a), 

Telefone 84122972. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VI do CPC JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.Ante a natureza da 

ação, deixo de condenar em custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se os requerentes por edital, ante o teor da certidão 

de fls.81-v.Ciência ao Ministério Público.Promova-se a exclusão dos 

requerentes do Cadastro Estadual Informatizado de Pretendentes à 

Adoção e de qualquer outro cadastro similar com o mesmo 

fim.Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.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, 28 de junho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67197 Nr: 2505-79.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE RODRIGUES - OAB:6114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcione Rodrigues - 

OAB:6114/RO

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e, não sendo o caso de 

rejeição liminar – arts. 395 e 396, ambos do CPP -, RECEBO a presente 

denúncia oferecida pelo Ministério Público em face ao denunciado WILLIAN 

SANTANA, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 

129, § 9º e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as 

implicações da Lei n.º 11.340/2006.

CITE o denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário – art. 396 e seguintes do CPP.

Deverá o denunciado ser indagado se possui condições de constituir 

advogado nos autos ou se pretende a nomeação de advogado dativo para 

patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

 Deve ser advertido, ainda, de que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la - § 2º do art. 396-A do 

CPP -, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do 

acusado que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, 

ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço 

ao Juízo - CPP, art. 367.

Após, voltem os autos conclusos para a análise de eventual hipótese de 

absolvição sumária – art. 397 do CPP - ou designação de dia e hora para a 

audiência – art. 399 do CPP.

Cientifique o Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25043 Nr: 1279-83.2010.811.0100

 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: CLAUDETE TREVISAN, BARBARA TREVISAN, TITO 

TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SANTANA COLONIZADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos requerentes, através da procuradora constituída, Drª. 

Cristianne Talaska, OAB/MT 7987, para que providenciem o pagamento 

das custas e emolumentos para transcrição da sentença no registro de 

imóveis desta Comarca, visto tratar-se de processo com custas, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63795 Nr: 311-09.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MOTA DOS SANTOS, GILMAR SILVA 

DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Com essas considerações, como não observo, neste momento 

processual, a presença do requisito da prisão cautelar denominado 

periculum libertatis e, em consonância com a manifestação ministerial, ao 

tempo em que REVOGO a prisão preventiva de BRUNO MOTA DOS 

SANTOS e GILMAR SILVA DE ASSIS, aplico-lhes, INDIVIDUALMENTE, com 

fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal, mediante compromisso, 

as seguintes medidas cautelares: a) CONFIRMAR/INFORMAR endereço, 
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onde poderá ser encontrado, solicitando previamente ao Juízo eventual 

mudança;b) COMPARECER mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia 

útil, na Secretaria do Juízo onde estiver residindo, para informar e justificar 

suas atividades; c) NÃO SE AUSENTAR da Comarca onde estiver 

residindo, sem autorização prévia do Juízo, uma vez que a permanência é 

conveniente para a instrução criminal; d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, 

NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de 

quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR 

bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de reputações 

duvidosas e festas em locais abertos ao público em geral;e) 

RECOLHER-SE em sua residência no período noturno, nos finais de 

semana e nos dias de folga, salvo por motivo previamente justificado e 

devidamente autorizado pelo Juízo ef) NÃO SE ENVOLVER em outro fato 

criminalmente ilícito;Advirto os acusados que as medidas cautelares ora 

aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso 

sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes à garantia da ordem 

pública, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias durante 

a tramitação do processo, nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 51354 Nr: 890-30.2012.811.0100

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CTDCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu advogado, do 

inteiro teor da decisão a seguir transcrita, para seu devido cumprimento. 

"Defiro o pedido de parcelamento fls.85/86 mediante comprovação mensal 

conforme parecer ministerial fl.92 devendo o mesmo ser realizado até o 

quinto dia útil do mês. Após exaurido o prazo de pagamento, vista ao 

MPMT para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 10(dez) dias, 

sob pena de extinção do processo."

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53114 Nr: 48-79.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANCARGA TRANSPORTES E GUINDASTES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GRANCARGA TRANSPORTES E 

GUINDASTES S/A, CNPJ: 51556223000766. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de GRANCARGA TRANSPORTES 

E GUINDASTES S/A, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de R$ 2.221,03, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 363/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/12/2013

 - Valor Total: R$ 2.221,03 - Valor Atualizado: R$ 2.221,03 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código: 53114Vistos,RECEBO a petição inicial.CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora.FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida, 

devidamente atualizada, para o caso de pronto pagamento.A citação será 

feita pelo correio, salvo se a parte exequente requerer a citação por 

Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do correio não dispuser 

de serviço de “entrega” domiciliar de correspondência.Não pago o débito, 

nem garantida a execução, o Oficial de Justiça deverá penhorar ou 

arrestar tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, com a 

sua imediata avaliação e registro no Cartório ou em outro Órgão 

competente, nos termos do artigo 14 da Lei n. 6.830/80.Os embargos 

deverão ser propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação 

da penhora e não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem 

como da juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o 

caso. Não apresentados os embargos ou julgados improcedentes, desde 

logo deverá ser designada data para a hasta pública, com publicação de 

edital, fixado no local de costume, e publicado em resumo, uma só vez, na 

imprensa oficial.A hasta pública deverá ser marcada no mínimo 10 dias e 

no máximo 30 dias depois da publicação dos editais.EXPEÇA-SE o 

necessário.CUMPRA-SE.Brasnorte/MT, 18 de junho de 2014 VAGNER 

DUPIM DIAS Juiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 26 de junho de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21788 Nr: 1063-93.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN MADEREIRA CENTRO NORTE LTDA, KATIA 

ALEXANDRA MARQUES, APARECIDO MARQUES, ADÃO DOMINICK, 

PAULO HANAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO HANAUER, Cpf: 62536001920, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ADÃO DOMINICK, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/09/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT em face de CN 

MADEREIRA CENTRO NORTE LTDA, KATIA ALEXANDRA MARQUESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 

17.184,30, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

900/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/08/2008

 - Valor Total: R$ 17.184,30 - Valor Atualizado: R$ 17.184,30 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº.: 282/2008 ( 21788)Ação de Execução 

FiscalVistos, 1– Estando devidamente instruída a petição inicial com a 

Certidão da dívida ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80), DETERMINO a 

citação do(s) devedor (es) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.2 - A citação deverá ser feita por carta, 

exceto no caso da Fazenda Pública Estadual ou, se expressamente 

requerer a exequente.3 - No caso de pronto pagamento, arbitro os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito exeqüendo.4 – 
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Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do bem, fazendo 

constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, intime-se o devedor 

para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 

6.830/80.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Brasnorte, 15 de 

setembro de 2008. FRANCISCO NEY GAÍVA Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 25 de junho de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25067 Nr: 1303-14.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDO, PFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VAGNER GALVÃO DE OLIVEIRA, 

Filiação: Vilmarina de Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a), braçal, Telefone 

66.9632.2994. 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, e com fulcro no artigo 794, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

processo executivo, ante o pagamento do débito. Intime-se o executado, 

informando-o os dados bancários informados pela exequente às fls. 

41.P.I.C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 26 de junho de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-27.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (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 BRASNORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido 

por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Victor Lima Pinto Coelho Dados do 

Processo: 1000093-27.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 32.000,00 Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); REQUERENTE: 

CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI REQUERIDO: OI S.A Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) Nome: CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI Endereço: 

Rua Ipiranga, 445, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 Nome: OI 

S.A Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 425, 8 Andar, LEBLON, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 22430-190 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 12:15, 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. BRASNORTE, 27 DE JUNHO de 2018. SIDNEY PEREIRA 

T é c n i c o  J u d i c i á r i o 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________ SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE. AVENIDA 

GENERAL OSÓRIO, 363, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

TELEFONE: (66) 35922243

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-27.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000093-27.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

32.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI REQUERIDO: OI S.A 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: CLAUDETE BALZ DORNELES 

TOMASI Endereço: Rua Ipiranga, 445, 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 12:15 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-70.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (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 BRASNORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido 

por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Victor Lima Pinto Coelho Dados do 

Processo: 1000116-70.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 20.000,00 Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); REQUERENTE: 

MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

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 13:00 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 
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configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa. BRASNORTE, 06 de junho de 2018 MARCOS EDIONES BERTHOLDI 

T é c n i c o  J u d i c i á r i o 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________ SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE E 

INFORMAÇÕES: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 TELEFONE: (66) 35922243

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-81.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARTINS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO)

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000079-81.2016.8.11.0110; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALMIR MARTINS ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, MOTOROLA 

INDUSTRIA LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais ajuizada por VALMIR 

MARTINS ROCHA em desfavor das empresas GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e MOTOROLA 

MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. De plano, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida 

não necessita de instrução probatória. O caso em deslinde trata de 

hipótese de defeito no produto, pretendendo a parte Reclamante a devida 

indenização por danos materiais e morais, no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). As Reclamadas alegaram nas peças defensivas, 

ausência de responsabilidade quanto aos fatos narrados na exordial, 

pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na exordial. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece, ipsis litteris: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação de serviços, bem como informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua função e riscos. Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa , sendo suficiente, 

para que surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal 

entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito no serviço 

prestado. Além do mais, o § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. A par dessas premissas, verifica-se ser o 

caso de parcial procedência da ação. Na hipótese presente, restou 

demonstrado nos autos que o Reclamante adquiriu um aparelho celular de 

Motorola 3ª ger. Colors TV, pelo valor de R$ 1.521,89 (Um Mil quinhentos e 

vinte um reais e oitenta e nove centavos), conforme descrito na nota fiscal 

juntada pelo Id. 1457369. Com base nos documentos juntados nos Ids. 

1457184 e 1457391, vislumbra-se que o referido produto foi levado 02 

(duas) vezes para a assistência técnica, por problema no “touch screen”. 

Malgrado as Reclamadas tenham prestado a assistência técnica do 

aparelho telefônico, é de se ver que o não houve solução do problema 

apresentados, tornando o produto imprestável ao fim que se destina. 

Portanto, cabível a restituição dos valores pago pela aquisição do produto. 

Não obstante isso, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, caberia às 

requeridas provarem a improcedência do pedido de indenização do autor, 

utilizando todos os meios de provas idôneos, destacando-se o laudo 

técnico do aparelho com defeito. Por outro lado, quanto ao dano imaterial é 

evidente a responsabilidade da empresa Reclamada, sendo óbvio que o 

Reclamante experimentou situação de angústia e aborrecimentos pela falta 

de solução ao problema vivenciado. Ou melhor, o fato de a parte autora ter 

ficado sem o seu aparelho celular por vários dias e ainda ter que se 

deslocar de sua cidade até a filial da requerida MÓVEIS GAZIN que fica em 

outra cidade para requerer a assistência técnica, não é mero 

aborrecimento de uma vida em sociedade. O dano moral atinge o íntimo do 

indivíduo, sua honra, que pode ser subjetiva (o que ele próprio pensa de 

si) ou objetiva (o que os outros pensam dele). É o que nos ensina 

Humberto Theodoro Júnior, in DANO MORAL, Editora Oliveira Mendes, 1ª 

edição: "É ato ilícito, por conseguinte, todo ato praticado por terceiro que 

venha refletir, danosamente, sobre o patrimônio da vítima ou sobre o 

aspecto peculiar do homem como ser moral". E, danos morais são "os 

ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na 

sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade 

humana ("o da intimidade e da consideração pessoal"), ou o da própria 

valorização da pessoa no meio em que vive e a atua ("o da reputação ou 

da consideração social")". Reconhecida a responsabilidade indenizatória 

das Reclamadas, resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e 

nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante 

da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve-se 

nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja 

condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão 

do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los 

condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na 

atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se aos fatos do 

caso em estudo e os pedidos formulados pela parte autora, decido por 

bem fixar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se mostra 

adequado à reparação dos danos, sem que isso importe em 

enriquecimento ilícito do Reclamante. Posto isso, opino pela procedência 

do pedido, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a empresas Reclamadas 

solidariamente ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos 

pelo Autor no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo valor deverá 

ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescidos de 

juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, devendo a 

correção monetária incidir a partir da homologação desta minuta de 

sentença e os juros moratórios a partir da citação. Ainda, condenar 

solidariamente as requeridas à devolução do valor pago pelo aparelho 

celular, R$ 1.521,89 (mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e nove 

centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, 07/07/2016 

(ID 1457391). Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei n° 

9099/95. Submeto esse projeto à apreciação do Juiz Togado para 

homologação. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a 

decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 13 de junho de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-11.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRENE MARIA DOS SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000008-11.2018.8.11.0110. REQUERENTE: LUCIRENE MARIA DOS 

SANTOS DA CRUZ REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Sem Resolução de 

Mérito->Extinção->Desistência Dispensado o relatório, na forma do art. 38 
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da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Da breve análise dos autos, 

verifica-se que o demandante pugnou pela desistência do processo 

(Id.11993915). Assim, ante a desistência da parte autora, a extinção dos 

autos é a necessária medida de direito. DISPOSITIVO Deste modo, declaro 

a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil e Enunciado 90 do FONAJE. Sem 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Campinápolis – MT, 13 de junho de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-86.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZMAR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIJAFRAN CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA GONCALVES JUNIOR OAB - GO22773 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000014-86.2016.8.11.0110; Valor causa: R$ 274,60; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUIZMAR ALVES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: LIJAFRAN 

CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP Visto, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 81, §3°, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS, proposta por LUIZMAR ALVES DE SOUZA em face 

de LIJAFRAN CALCADOS E CONFECCOES LTDA – EPP / KABEDAL 

CALÇADOS E ESPORTIVA, objetivando a declaração de inexistência do 

débito, declarando-se a ilicitude do ato da Requerida e determinando a 

exclusão definitiva do nome do Requerente dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito; almejando ainda a condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. O requerido juntou aos autos nota 

promissória constando assinatura que atribui ao requerente, conforme Id. 

697051. No entanto, o autor não reconhece a nota promissória. Desta 

feita, em audiência de instrução, foi inquirida a testemunha Damiana 

Feitosa de Lima da Silva, tendo esta descrito que no mês 05/2015, o autor 

estava trabalhando nesta cidade de Campinápolis, na atividade de 

pedreiro. Pois bem. Observando-se as alegações das partes, entendo que 

para a solução da lide seja necessária a produção de prova pericial, com 

o escopo de evidenciar se a assinatura na nota promissória realmente foi 

aposta pelo autor. Nesse viés, importante ressaltar que nos Juizados 

Especiais não é possível a realização de prova pericial, nos termos do art. 

51, II, da Lei 9.099/95. "...IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. 

PROVA COMPLEXA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO 

EXTINTO. 1. ...revela a óbvia necessidade de perícia técnica formal... 2. E, 

se indispensável se torna a perícia técnica formal para se chegar ao 

correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa, 

afastada está a competência do Juizado Especial Cível. 3. Recurso 

conhecido, acolhendo-se a preliminar de incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais Cíveis para conhecer, processar e julgar o feito, dada 

a complexidade da prova, que depende de prova pericial, com a cassação 

da sentença e extinção do processo sem conhecimento do mérito, com 

fulcro no art. 51, II, da Lei nº. 9099/95." (ACJ nº 2003.01.1.064835-0. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do Distrito Federal. Relator: Benito Augusto Tiezzi. Publicação no 

DJU em 27/11/2003. p. 52). (grifo nosso) Assim, considerando que para o 

deslinde da causa a perícia técnica se torna imprescindível, reconheço 

que a presente demanda se tornou complexa para o âmbito do Juizado 

Especial. Nesse sentido: “(...). O procedimento simples e informal dos 

Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados. (...)”. (2ª Turma Recursal/MT. Recurso Cível 

Inominado nº 2965/2008 Classe II – 1 – Juizado do Consumidor. J. 

03-02-2009). Portanto, impõe-se a declaração de incompetência deste 

Juizado, por necessitar de realização de perícia técnica para o presente 

caso, razão pela qual impõe-se a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Por conseguinte, prejudicada a análise das demais questões 

postas nos autos. DISPOSITIVO Posto isso, por tudo mais que dos autos 

consta e com fulcro nos fundamentos que fazem parte integrante desta 

decisão, nos termos da legislação supracitada, JULGO extinto o processo 

sem julgamento do mérito, com fulcro no no art. 51, inc. II, c/c 3º, ambos da 

Lei 9.099/95 e 485, IV, CPC. Por conseguinte, revogo a liminar deferida, ID 

498561. Sem pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95 

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e ARQUIVE-SE com as 

respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Campinápolis – 

MT, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000065-63.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000065-63.2017.8.11.0110. REQUERENTE: DANIEL FRANCISCO RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Sem Resolução de 

Mérito->Extinção->Abandono Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR (Id. 9494853), proposta por DANIEL FRANCISCO RIBEIRO em face 

de BANCO BRADESCO S/A. Da breve análise dos autos, verifica-se que o 

demandante não compareceu à audiência de conciliação e não justificou o 

motivo de sua ausência (Id.12378273). Pois bem. Sabe-se que nos 

Juizados Especiais o não comparecimento do autor em qualquer das 

audiências do processo enseja a extinção deste, conforme previsão do 

art. 51 da Lei 9.099/95: 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; (...) § 1º A extinção do processo independerá, 

em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Negritei. § 

2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência 

decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do 

pagamento das custas. As discussões sobre o tema foram pacificadas 

pelo Enunciado nº 20 do FONAJE, “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. Depreende-se dos autos que o autor não compareceu à 

audiência de conciliação (Id. 12378257). Tratando-se de advogado 

constituído, não há de se falar em necessidade de intimação pessoal do 

autor para comparecimento em audiência. Aponto ainda, que a parte 

reclamada pugnou pela extinção do feito formulado quando da realização 

da audiência de conciliação (Id. 12378267). DISPOSITIVO Deste modo, 

opino pela declaração da EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito 

nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 90 do FONAJE. 

Sugiro ainda a CONDENAÇÃO o autor em custas e despesas processuais, 

conforme previsão do Enunciado nº 28 do FONAJE. Submeto esse projeto 

à apreciação do Juiz Togado para homologação. Campinápolis – MT, 12 de 

maio de 2018. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a 

decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 13 de junho de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-02.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000082-02.2017.8.11.0110; Valor causa: R$ 5.829,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO 

JOSE DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos materiais e Morais 

proposta por FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em breve síntese dos fatos, 

infere-se da inicial que a requerente fora surpreendida com a cobrança de 

uma conta de energia no valor de R$ 5.829,40 (cinco mil, oitocentos e vinte 

e nove reais e quarenta centavos) conforme notificação datada em 

30/10/2015 (id 9938714), tendo como referencia o consumo de energia 

não faturada anteriormente na unidade consumidora do requerente, em 

razão de suposta violação no medidor de energia elétrica. Relata que 

protocolou recurso administrativo, o qual foi indeferido (id 9938913 e 

9938903). Descreveu que no processo administrativo não houve 

transparência, eis que não oportunizou-se a garantia da ampla defesa e 

do contraditório, bem como não teve conhecimento da perícia técnica 

realizada pela empresa requerida. Disse que com a notificação 

extrajudicial n. 20151684657427 -07 -2 datada de Outubro/15 pagou a 

dividida indevida, pois necessita da energia naquele local (UC nº 

9423818). Relata que o valor cobrado indevidamente corresponde aos 

meses de Junho, Julho e Agosto/2015. Afirma que a empresa requerida, 

por seu funcionário, foi até sua empresa, sob o argumento de troca do 

medidor, pois este "estaria com defeito", e deveria ser trocado, o que foi 

autorizado pelo demandante, mas, em nenhum momento foi pronunciado 

que o referido medidor estaria com suspeita de fraude, e que o aparelho 

passaria por perícia. Dessa forma, ajuizou a presente ação para 

reconhecimento da nulidade da cobrança, bem como a inexistência do 

débito no valor de R$ 5. 829,40, e a restituição desse valor em dobro e 

atualizado. Também requer a condenação da requerida em danos morais, 

bem como a inversão do ônus da prova. Houve audiência de conciliação a 

qual restou infrutífera (id 11934546). A parte requerida protocolou 

contestação requereu a improcedência de todos os pedidos descritos na 

inicial, bem como alegou em sede preliminar a incompetência do Juizado 

Especial, ante a complexidade do caso tendo em vista a necessidade de 

perícia técnica para solucionar a lide (id 11951765). O requerente 

impugnou a contestação (id 12048440). É o breve relato. DA PRELIMINAR 

DA INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL A parte requerida pleiteia a 

extinção do processo, em razão da causa ser complexa, sendo 

imprescindível a perícia técnica para solucionar a lide, o que é incompatível 

com o rito sumaríssimo, devendo as questões que exigem perícia ser 

analisadas no rito comum. Pois bem. Não há falar em incompetência desse 

Juízo ao argumento de que a causa necessita de perícia técnica, 

porquanto denota-se prescindível tal meio de prova. Nesse sentido, 

vejamos: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 

COPEL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA 

CONHECIMENTO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ENTENDIMENTO DO ENUNCIADO 13.6 

DAS TRR/PR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

SECAGEM DE FUMO. QUEDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. APLICAÇÃO 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE DA PARTE 

AUTORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 6.1 DAS TRR/PR. DANO 

MATERIAL FIXADO DE ACORDO COM O LAUDO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. (...) 2.1 Preliminar da 

incompetência do juizado Quanto à alegação de incompetência do juizado 

especial cível ante a complexidade da causa, não assiste razão ao 

recorrente, eis que no presente caso não há qualquer complexidade de 

causa decorrente da necessidade da realização de perícia técnica. O 

conjunto probatório existente nos autos demonstra de forma clara a 

ocorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica e o dano 

suportado pela parte autora, sendo dispensável a dilação probatória para 

tanto, bem como a prova pericial não é a única apta a formar o juízo de 

convencimento necessário ao deslinde do feito, e, nesse diapasão, não se 

cogita a incompetência dos Juizados Especiais. Sobre o assunto, é 

pacífico o entendimento das Turmas Recursais do Paraná, conforme 

Enunciado N.º 13.6: Complexidade da causa: Simples afirmação da 

necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do 

Juizado Especial, mormente quando não exauridos os instrumentos de 

investigação abarcados pela Lei n.º 9.099/95?. Isto posto, o Juizado 

Especial é competente para conhecer e julgar a demanda em questão. 2.2. 

(...). Diante do exposto, nego provimento ao recurso inominado, 

mantendo-se a sentença em todos os seus termos. (...). III. Do dispositivo. 

Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do 

voto. O julgamento foi presidido pelo Senhor Juiz Rafael Luis Brasileiro 

Kanayama, que participou da votação, da qual também participaram a 

Senhora Juíza Liana de Oliveira Luerdes e a Senhora Juíza Vivian 

Cristiane Eisenberg de Almeida Sobreiro. Curitiba, 28 de julho de 2016. 

RAFAEL LUÍS BRASILEIRO KANAYAMA Juiz Relator , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 4Âª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - 0003171-08.2013.8.16.0092/0 - 

Imbituva - Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 01.08.2016) (TJ-PR - 

RI: 000317108201381600920 PR 0003171-08.2013.8.16.0092/0 (Acórdão), 

Relator: Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 01/08/2016, 

4Âª Turma Recursal em Regime de Exceção, Data de Publicação: 

05/08/2016). Dessa forma, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial Cível. DECIDO. INVERTO o ônus da prova em favor do Autor, 

tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do 

art.6°, VIII, do CDC. INTIME-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se pretendem produzir provas em audiência de instrução, 

nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000030-69.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ANCAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 26 de julho de 2018 , às 15:10 horas (MT). Justifico 

desde já, que a audiência foi designada, pois até a presente data não 

aportou ao feito o comprovante de citação da parte requerida. 

Campinápolis-MT, 29 de junho de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 2623 Nr: 674-49.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEILA MARIA DE SOUZA, SEILA MARIA DE 

SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO - 

OAB:145.991, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT, NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - OAB:17078/O, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)WILLIAN 

GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

674-49.2006.811.0110, Protocolo 2623, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 
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38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28250 Nr: 856-25.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO PASCOAL BUTSE TSEREUDZE, 

FELICIO WEREPTÉ TSEREUDZÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a Portaria nº 841/2018-PRES na qual consta que o dia 

02.07.2018 será considerado ponto facultativo, necessária à readequação 

da pauta.

Assim, REDESIGNO a solenidade para o dia 14 de agosto de 2018, às 

13h30min (horário de Cuiabá-MT).

Expeçam-se as intimações, conforme determinação de fls. 125/125-v.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34117 Nr: 133-98.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PF-1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)RAFAEL PEREIRA 

LOPES, para devolução dos autos nº 133-98.2015.811.0110, Protocolo 

34117, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 25241 Nr: 263-64.2010.811.0110

 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: BASÍLIO BISPO MARTINS NÁPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)RAFAEL PEREIRA 

LOPES, para devolução dos autos nº 263-64.2010.811.0110, Protocolo 

25241, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32017 Nr: 1766-18.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI QUEIROZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS ARCANJO DOS SANTOS, 

TEREZINHA MENDES COUTINHO SANTOS, EDUARDO CARLOS DE 

FARIAS, ANTONIO RODRIGUES, WESLEY FIDELES DE MOURA, JOSELIA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)WILLIAN 

GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

1766-18.2013.811.0110, Protocolo 32017, 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): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37068 Nr: 690-51.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTUIR VALADÃO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMIKO ENDO - OAB:321406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte requerente, para no prazo de 10 (dias) 

informar o número do processo de agravo de instrumento distribuído no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como a decisão exarada nos 

autos do agravo, considerando que foram realizadas buscas no site do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso em relação ao andamento processual 

e busca de recursos, bem como no sistema de Processo Judicial 

Eletrônico, contudo, o agravo de instrumento em nome da parte requerente 

e o causídico não foi encontrado.

A intimação já foi realizada em fls. 45/46, entretanto, o requerente 

apresentou o comprovante de protocolo do PEA nesta secretaria de 

Campinápolis-MT e não as informações em relação ao agravo de 

instrumento protocolado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41729 Nr: 390-21.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIVEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de processo criminal em que o Ministério Público ofereceu 

denúncia em face de JOSÉ OLIVEIRA ARRUDA, pela prática do crime 

tipificado no art. 33, da Lei n° 11.343/06.

 Após o recebimento da denúncia na data de 03.04.2018 (fls. 53), o 

denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 66.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397, do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de agosto de 2018, às 14h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

REQUISITE-SE o réu, e INTIME-SE seu patrono e as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada 

e, em relação as testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ, 

vejamos:

 Súmula 273 do STJ: “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado”.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 38868 Nr: 1030-58.2017.811.0110

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA, DALVA CANDIDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA CANDIDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a Portaria nº 841/2018-PRES na qual consta que o dia 

02.07.2018 será considerado ponto facultativo, necessária à readequação 

da pauta.

Assim, REDESIGNO a solenidade para o dia 14 de agosto de 2018, às 

16h30min (horário de Cuiabá-MT).

Expeçam-se as intimações, conforme determinação de fls. 100.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39398 Nr: 1322-43.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE ETERNO EVARISTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA, 

DELZECY ALMEIDA SILVEIRA, RICARDO CHAVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB: 13.217/MT, 

YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Vistos.

Decisão-> Recebimento->Recurso

 Primeiramente, cumpre anotar que as informações referentes ao HC 

1006916-26.2018.8.11.0000 impetrado na 3ª Secretaria Criminal do TJMT, 

foram prestadas nesta data e encaminhadas via malote digital, tendo como 

paciente DELZECY ALMEIDA SILVEIRA.

Fora interposto nos autos Recurso de Apelação Criminal manejada pela 

defesa de DELZECY ALMEIDA SILVEIRA, com razões inclusas 

(fls.463/469), tempestivamente, tendo em vista que sua intimação da 

sentença condenatória se deu em 21/06/2018.

De igual modo, houve a interposição do Recurso de Apelação Criminal 

manejada pela defesa de RICARDO CHAVES DE SOUSA (fl.462), que 

manifestou interesse de recorrer da sentença proferida às fls. 410/437-v, 

de forma tempestiva, tendo em vista que ainda não ocorrera sua intimação 

da sentença condenatória.

Preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos do art. 593 e 

seguintes, do CPP, RECEBO os recursos de apelação interpostos pelas 

defesas mencionadas, nos seus legais e jurídicos efeitos (art. 593, I e art. 

597, do CPP).

Intime-se a defesa de RICARDO CHAVES DE SOUSA para apresentação 

de suas razões, no prazo de 8 (oito) dias, nos termos do art. 600 do CPP.

Aguarde-se o retorno da carta precatória de DENIS EDUARDO GALVAO 

CORREA e a intimação de sua defesa para que, no prazo legal, manifeste 

acerca da sentença proferida nos autos.

Após, oferecidas as razões e certificado o decurso do prazo, vistas à 

Acusação para, no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 600, do 

CPP).

 Apresentadas ou não a resposta, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com 

os cumprimentos deste Juízo (CPP, art. 601).

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51906 Nr: 1285-24.2009.811.0101

 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: CRISTIANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ SUZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 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 determinação de fls. 118 "Quanto ao prazo 

de fl. 101, prorrogo para 30 (trinta) dias", no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103425 Nr: 1594-30.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Formma Sementes e Agropcuária Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIDA ISABEL GAMBIM LAZZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINY BORTOLINI - OAB:22782, 

GREICY QUELLY VIEIRA MEZOMO - OAB:SC 28.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora a fim de recolher o valor das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100124 Nr: 3367-47.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SÉRGIO RAMOS DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 30 de outubro de 2018, às 14:40 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4. (...) 6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91360 Nr: 1308-23.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON MOHR, RAIMUNDO NONATO DA SILVA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:13534

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 30 de outubro de 2018, às 15:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4(...) 6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95057 Nr: 824-71.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 14:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4. Intime-se eventual(is) 

advogado(s) do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta 

precatória, nos termos da súmula 273, do STJ. 5. Não havendo 

requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas 

alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela 

acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, 

a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.6. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93450 Nr: 32-20.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LODI RISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Tendo em vista a proposta de suspensão condicional do processo 

ofertada pelo parquet, DESIGNO audiência de suspensão condicional do 

processo para o dia 04 de setembro de 2018, às 14:30 horas.

2. Intimem-se, devendo o acusado ser intimado via DJE, eis que possui 

advogado constituído.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103424 Nr: 1593-45.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Formma Sementes e Agropcuária Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BARILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINY BORTOLINI - OAB:22782, 

GREICY QUELLY VIEIRA MEZOMO - OAB:SC 28.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora a fim de recolher o valor das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95059 Nr: 826-41.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 13:30 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). 3. (...) .6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96617 Nr: 1570-36.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriella de Souza 

Machiavelli - OAB:19727/0, MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - 

OAB:19958/O

 Vistos.

1. Tendo em vista a proposta de suspensão condicional do processo 

ofertada pelo parquet, DESIGNO audiência de suspensão condicional do 

processo para o dia 04 de setembro de 2018, às 15:15 horas.

2. Intimem-se, devendo o acusado ser intimado via DJE, eis que possui 

advogado constituído nos autos.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98711 Nr: 2645-13.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN, LEOMIRTO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 30 de outubro de 2018, às 14:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). Depreque-se o interrogatório do acusado Leomirto para a 

Comarca de sua residência.3. (...) .6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93855 Nr: 239-19.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Tendo em vista a proposta de suspensão condicional do processo 

ofertada pelo parquet, DESIGNO audiência de suspensão condicional do 

processo para o dia 04 de setembro de 2018, às 15:00 horas.

2. Intimem-se, devendo o acusado ser intimado via DJE, eis que possui 

advogado constituído.

3. Diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82685 Nr: 55-68.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO ALEXANDRE VELOSO DE 

JESUS, Cpf: 05566506119, Rg: 2516532-1, Filiação: Maria Aparecida de 

Jesus e Hélio Veloso de Souza, data de nascimento: 18/11/1992, 

brasileiro(a), natural de Rio Verde-GO, solteiro(a), desempregado. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .
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Sentença: Autos n. 55-68.2014.811.0101 (Id. 82685)Ação PenalAutor: 

MINISTÉRIO PÚBLICODenunciado: PAULO ALEXANDRE VELOSO DE 

JESUSVistos.SENTENÇAO réu foi denunciado no presente processo pelo 

crime previsto no artigo 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA, cuja pena varia de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção, tendo o 

fato ocorrido em 21 de abril de 2013.A denúncia foi recebida em 15 de 

abril de 2014 (fl.38) e até o presente momento não houve outra causa 

interruptiva da prescrição. DECIDO.Sabe-se que com o cometimento de um 

delito, nasce para o Estado um poder-dever de punir o agente 

transgressor. Porém, tal poder não deve perdurar “ad infinitum”, e por isso 

a própria lei impõe ao Estado certo lapso temporal para o devido 

cumprimento deste citado poder-dever.O Código Penal, em seu artigo 109, 

regula os prazos prescricionais, que, se ultrapassados, impõem o 

reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, prazo este que é 

de 08 (oito) anos, considerando no caso em tela, a pena máxima em 

abstrato aplicada ao crime tipificado no artigo 243, do ECA, conforme o 

inciso IV do citado artigo 109.Cabe ressaltar que não há informação de 

reincidência do condenado, o que aumentaria tal prazo prescricional, pelo 

que este se mantém em 08 (oito) anos.De outro lado, de uma análise detida 

dos autos, verifica-se que o acusado, na data do crime, era menor de 21 

(vinte e um) anos, uma vez que nasceu em 18.11.1992 (fl. 21), o que 

impõe a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 

115 do Código Penal. In verbis:“Art. 115 - São reduzidos de metade os 

prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor 

de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) 

anos.”Nesse sentido, dado as peculiaridades do caso em comento, o 

prazo prescricional corresponde, ao final, a 04 (quatro) anos, prazo este 

já se exaurido entre o recebimento da denúncia (15.04.2014) e a presente 

data.Ademais, não houve causas interruptivas da prescrição depois do 

recebimento da denúncia.Portanto, considerando que o prazo de 04 

(quatro) anos exauriu-se, forçoso o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, ante o lapso temporal transcorrido entre a data 

do recebimento da denúncia e o presente momento. Destarte, pelos 

fundamentos expostos, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

PAULO ALEXANDRE VELOSO DE JESUS, ante a ocorrência de prescrição 

da pretensão punitiva, tudo com fundamento nos artigos 109, inciso IV c/c 

artigo 115, e 107, inciso IV, todos do Código Penal.Sem custas.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se, devendo o 

acusado ser intimado por edital.Oportunamente arquivem-se. Proceda a 

secretaria as comunicações previstas na CNGC.Cláudia, 07 de junho de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 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, 28 de junho de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44038 Nr: 99-73.2003.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DILO OSAKU ME, OSVALDO DILO 

OSAKU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT 6071-A, RODRIGO LACERDA MARTINS - OAB:MT/10.575, 

Simone Besold - OAB:17545-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSVALDO DILO OSAKU ME, CNPJ: 

01930557000194 e atualmente em local incerto e não sabido OSVALDO 

DILO OSAKU, Cpf: 23614420949, Rg: 9000100, brasileiro(a), casado(a), 

industrial. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por conseguinte, com a completa satisfação do crédito 

exequendo por meio da adjudicação do bem constrito e pela desistência 

do saldo remanescente, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.Custas e honorários 

advocatícios pelos executados, os últimos no importe de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), nos termos do artigo 85 do NCPC. P.R.I. Oportunamente, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cláudia, 13 de novembro 

de 2017.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 28 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): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81846 Nr: 1027-72.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DALMASO MADEIRAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - 

OAB:4238-B/MT

 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 abrir vista ao exequente para 

manifestação acerca da devolução do mandado de penhora negativo de 

fls. 36/37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97007 Nr: 1778-20.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, OSCAR FERREIRA BRODA, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEMARI MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT, JULIANA DE MATOS ARAUJO - OAB:MT 

18.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/DF, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora de que o pedido 

de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação 

do TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, quando 

lançar o numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a 

seguinte mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado 

para esse processo deseja emitir sua Guia" o advogado ou a parte emitirá 

sua guia e poderá efetuar o devido pagamento.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64509 Nr: 1918-81.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Orlette Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, obedecendo à orientação do art. 28 da Lei n. 6.830/80, 

DETERMINO o apensamento dos presentes autos à Execução Fiscal de 

Cód. 66188, uma vez que ambas as ações tramitam por esta Vara Única e 

envolvem as mesmas partes.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 495 de 625



Após, DÊ-SE vista dos autos à exequente.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64001 Nr: 1403-46.2013.811.0105

 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: Colniza - Colonização Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Fidelix, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo da Costa e 

Silva - OAB:13.752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO pedido de fls. 648/650 no que toca à dilação de prazo para que a 

parte autora indique com precisão quem são os ocupantes dos lotes sob 

os quais recai a pretensão de reintegração de posse, concedendo para a 

realização dos trabalhos o interregno de 180 dias.

Fundamento a decisão nas dificuldades apontadas pela parte autora 

quando do requerimento mencionado adrede.

No que toca à concessão de poderes à parte autora para o 

cadastramento dos ocupantes, INDEFIRO, eis que a obtenção de tais 

informações prescinde de ordem judicial.

Não se olvida que no cumprimento das determinações de fls. 642/644 a 

parte autora poderá encontrar resistência de alguns dos ocupantes dos 

lotes – se não da maioria -, contudo, a legislação aplicável ao caso não 

exige qualificação completa das partes.

No mais, DÊ-SE nova vista dos autos ao Ministério Público, conforme 

requerido às fls. 664.

CIÊNCIA à Defensoria Pública Estadual.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87644 Nr: 1389-86.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Processo n.º 1389-86.2018.8.11.0105 – Código: 87644

Executivo de Pena

Vistos;

Cuida-se do executivo de pena do recuperando ADEMAR PEREIRA.

Inicialmente, DETERMINO que seja oficiado ao Diretor do estabelecimento 

onde o recuperando está segregado para que forneça mensalmente 

atestado de comportamento carcerário, certidão de dias trabalhados e 

frequência na participação em atividades de ensino.

Na movimentação de Ref. 9 consta o cálculo de liquidação de pena, dando 

conta de que o recuperando atingirá o requisito objetivo para progressão 

de regime, em 10/09/2023, e para o livramento condicional, em 18/01/2027.

Isso posto, considerando que o Ministério Público e a Defesa tomaram 

ciência do cálculo de pena, tendo pugnado pela homologação (Ref. 17 e 

Ref. 35, respectivamente), HOMOLOGO-O.

REMETAM-SE cópias ao custodiado e à Unidade Penitenciária, a fim de que 

sirva de atestado anual de pena a cumprir.

Com a juntada de eventuais pedidos, tornem-me os autos CONCLUSOS 

para deliberações. Se outro cenário, permaneçam os autos em cartório 

aguardando o cumprimento da pena.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, tendo em 

vista que o presente feito tramita com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32701 Nr: 1222-55.2007.811.0105

 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: JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA, ISAEL DE OLIVEIRA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEZO CAPELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - 

OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que figuram as partes em 

epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 02/23.

Contestação às fls. 46/57.

Intimadas para indicar as provas que desejam produzir, ambas se 

quedaram inertes, o que foi certificado pela Serventia (fls. 66).

É o sucinto RELATÓRIO.

DECIDO.

A parte requerida arguiu preliminar de inépcia da petição inicial, 

sustentando eventual falta de lógica entre os contextos fático e jurídico.

Muito embora o apontamento possa ter pertinência, ainda não são aptos a 

retirar a higidez da petição inicial, razão por que não prospera a tese 

ventilada.

Superada a análise da tese preliminar e considerando que as partes não 

pugnaram pela produção de outras provas, com espeque no art. 355, 

inciso I, do CPC, passo a julgar antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito.

Não se pode olvidar que o art. 373, inciso I, do CPC, dispositivo legal que 

disciplina a distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor o encargo de 

demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Ocorre que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato 

constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente porque 

oselementos trazidos na peça pórtica são insuficientes para formar o 

convencimento deste magistrado.

Nesse cenário, a instrução seria de natureza indispensável a fim de dirimir 

controvérsias. Todavia, a parte autora, maior interessada no deslinde da 

causa, quedou-se inerte quando da intimação para especificar provas.

Assim, ante aineficácia da parte autora em se desincumbir de seu ônus 

probatório, é de se ver a improcedência do pedido.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de 

mérito.

 CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo no mínimo legal, bem como das custas processuais, com a 

ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 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:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE para que recolha as custas de oficial de justiça, 

uma vez que fora recolhido apenas as custas processuais e taxa 

judiciária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68604 Nr: 1276-40.2015.811.0105

 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: RMdSF, AMSFC, KISFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Vistos.

À REF.33 foi determinada a intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da proposta do requerido (ref.31).

 O patrono da parte autora renunciou à nomeação (ref.43).

Tendo em vista teor da certidão de Ref. 21, INTIME-SE o requerido para 

que se manifeste nos autos no prazo de cinco dias.

Após, DÊ-SE VISTAS ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32054 Nr: 298-10.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Barbosa - OAB:5415/RO

 Vistos.

Ante o teor de certidão de fls. 296, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar acerca da testemunha Mizael Araújo da Silva.

Com base no documento supramencionado, INTIMEM-SE a defesa do 

acusado para se manifestar quanto a oitiva da testemunha Vaneide 

Barbosa da Silva.

No que tange às testemunhas Carlos Roberto Carneiro, Antônio Nunes 

Gonçalves Sobrinho e Nilton de Souza, em razão da necessidade de 

readequação de pauta, bem como o fato do presente feito tramitar com a 

urgência “réu preso”, ANTECIPO a solenidade para o dia 09 de junho de 

2018, às 14h00min, ocasião que será realizada a inquirição das pessoas 

supramencionadas.

SOLICITE a devolução do mandado expedido às fls. 279, 

independentemente de cumprimento.

CUMPRA-SE, com urgência dada ao caso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63328 Nr: 730-53.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

o que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil e, por consectário lógico, nos termos do artigo 290 do 

Código de Ritos Cíveis DETERMINO o cancelamento da 

distribuição.INTIME-SE.Após a lavratura da certidão de trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as baixas e anotações de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41723 Nr: 1027-31.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEUS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Souza Teixeira - 

OAB:20617-B - MT, Dilermando João Thiesen Filho - 

OAB:21552-B/SC

 Vistos etc.

 Com fulcro no art. 11 da Lei n. 6.830/80, ACOLHO a recusa do exequente 

quanto aos bens oferecidos à penhora pela parte exequente.

PROCEDA-SE à penhora de ativos financeiros da parte executada, via 

sistema BACENJUD, efetuando-se o bloqueio de valor o bastante para 

satisfazer a dívida exequenda.

Acaso a diligência supradeterminada reste infrutífera, desde já fica 

deferida a penhora de veículos existentes em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD.

Com o resultado das diligências, ABRA-SE vista dos autos ao Exequente 

para que se manifeste em 05 dias.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65010 Nr: 441-86.2014.811.0105

 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: Bethania Ornelas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC, e julgo PROCEDENTE o pedidos da ação para:a) DECLARAR o direito 

ao salário-maternidade em favor da parte autora;b) DETERMINAR que o 

réu Instituto Nacional do Seguro Social – INSS implante o benefício citado 

em favor da parte autora, tendo como data de início do benefício a data do 

parto.c) CONDENAR Instituo Nacional do Seguro Social – INSS ao 

pagamento das parcelas devidas e vencidas, corrigidas monetariamente – 

Lei n. 6.899/81 -, a partir do vencimento de cada, com base no IPCA-E 

(STF, ADIs 4357 e 4425 ), e juros em 1% (um por cento) ao mês, a contar 

da citação em 25/04/2012.d) CONDENAR a ré ao PAGAMENTO dos 

honorários advocatícios 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, em razão do lapso temporal de 

duração deste processo, atuação das partes e grau de dificuldade do 

feito. Descabem custas. Prescinde reexame necessário (artigo 496, §3º, I, 

do CPC).Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38377 Nr: 92-25.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildo Rodrigues Santos, Valdinei Lopes 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a 

punibilidade do delito imputado ao réu VALDINEI LOPES DOS SANTOS E 

VANILDO GOMES DOS SANTOS, com fulcro no art. 107, inciso IV, do 

Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição antecipada. II. 

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.III. Recolha-se mandado de 

prisão, porventura expedido.IV. Após, certificado o trânsito em julgado, 

procedam-se as providências necessárias e arquivem-se os autos.P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72415 Nr: 357-98.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

02196327158, Rg: 19316895, Filiação: Cleonice Souza Dantas e Osvaldo 

Pereira da Silva, data de nascimento: 10/11/1990, brasileiro(a), natural de 

Mirassol do Oeste-MT, vaqueiro. 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 obstante o pleito do Ministério Público entende-se , 

neste momento, pela citação do reeducando por Edital para que apresente 

justificação.Por isso, à SECRETARIA para:1.CITAR o reeducando por Edital 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua justificação, por 

meio de advogado. OBS.: O Edital deverá ser publicado no DJe;2. Após, 

decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.Cumprir.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 28 de junho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68418 Nr: 497-69.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DA FAZENDA ROHDEN, JURACI 

NASCIMENTO DOS SANTOS , ANTONIO MAXIMIANO DA SILVA, MÁRCIO 

GONÇALVES VULGO " BAIANO", CARMINDA DE ALMEIDA, VILMAR 

MULLHER MAIA vulgo "GAUCHO CONSTRUTOR", NELSON GONÇALVES, 

SILVIO DA SILVA, JOEL DA SILVA, JURACI MUNIZ DE MELO vulgo 

"GORDO", EDILSO CORTONEZE, CLOMIR DAMÁSIO vulgo " Nego 

Damásio", MARCOS VIEIRA, SEBASTIÃO CÉZAR MERIB DE CASTRO, 

ANTONIO CEZARIO, CLAUDOMIR LACHESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Ante o exposto, JULGA-SE TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

convertendo em DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, isto 

para decretar o perdimento dos instrumentos agrícolas apreendidos, 

determinando a doação deles à Secretaria de Agricultura da Prefeitura 

Municipal de Cotriguaçu como entidade donatária, a fim de viabilizar o uso 

no projeto social “Cotriguaçu Sempre Verde”, bem como para a venda 

daqueles imprestáveis, observando a descaracterização por meio de 

reciclagem.Por consequência EXTINGUE-SE O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com o fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.CONDENAM-SE os requeridos ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC).DEIXA-SE de 

condenar os requeridos em honorários advocatícios, considerando a 

postulação pelo Ministério Público e a disposição do art. 44, I, da Lei 

8.625/93.IV DISPOSIÇÕES FINAISCiência ao Ministério Público.Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir. Cotriguaçu/MT, 28 de junho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31373 Nr: 957-37.2008.811.0099

 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: PAULO FRANCISCO PIÃO DOS SANTOS - Vulgo 

"Paulinho", JOSELINA FERREIRA PIÃO, ZENILDA PIÃO DOS SANTOS, 

DENILDA DOS SANTOS, EVANILDA PIÃO DOS SANTOS, ADENIR DOS 

SANTOS, LENILDA PIÃO DOS SANTOS, VALDECIR DOS SANTOS, 

DEORIDES DOS SANTOS, LEANDRO DE JESUS SANTOS, LUARA KELLY 

ALVES DOS SANTOS, RENATA ALVES DOS SANTOS, SIMONE DE JESUS 

SANTOS, JOVANILDA PIÃO DOS SANTOS DE ALMEIDA, IDALMA 

CARAPINA DE ALMEIDA, RENATA MARCOLINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS CARAPINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCA DOMINGOS VIEIRA 

SARTORIO - OAB:4516, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:MT 12.845, 

JEFERSON JERÔNIMO RIBEIRO - OAB:18952, JOÃO BATISTA NICHELLE 

- OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705, MARCELO 

GHELLER - OAB:11531, MARCELO GHELLER - OAB:OAB/MT 11.531-A, 

Romildo Paiva - OAB:23.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar os Advogados dos requerentes IDALMA 

CARAPINA e RENATA MARCOLINO, para que se manifestem quanto as 

primeiras declarações no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67311 Nr: 1277-43.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

Tendo em vista a correição marcada para o dia 20/06, conforme Portaria 

n° 31/2018 - CGJ, bem como a ida para Aripuanã no dia mencionado, já 

que acompanharei in loco a correição lá(em substituição), CANCELA-SE a 

audiência que se realizaria em 21.06.2018, às 09h30min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 26.07.2018, às 14h30min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa (pessoalmente, se 

defensor nomeado, mas por telefone, se nomeado e residente em outra 

Cidade);

2. Após, conclusos para audiência;

3. Ciência ao Ministério Público.

Cumprir.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 06 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63893 Nr: 704-39.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREVALDO APARECIDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos...

Tendo em vista a correição marcada para o dia 20/06, conforme Portaria 

n° 31/2018 - CGJ, bem como a ida para Aripuanã no dia mencionado, já 

que acompanharei in loco a correição lá(em substituição), CANCELA-SE a 

audiência que se realizaria em 21.06.2018, às 11h15min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 26.07.2018, às 16h30min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa (pessoalmente, se 

defensor nomeado, mas por telefone, se nomeado e residente em outra 

Cidade);

2. Após, conclusos para audiência;

3. Ciência ao Ministério Público.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.
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Cotriguaçu/MT, 06 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30204 Nr: 1154-26.2007.811.0099

 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: IVAIR CEZAR KLESZCZ, LIDIA SKURA KLESZCZ, JAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR ALMEIDA 

PRAEIRO ALVES - OAB:18439-O/MT

 Vistos...

 Inicialmente, DEFERE-SE o pleito da parte-autora.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 12.07.2018, às 10h00min, 

na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes nos moldes da decisão de fls. 273/274;

2. Após, conclusos.

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 24680 Nr: 9-76.2000.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736-0/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 54/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar os advogados do réu para que 

juntem procuração nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81465 Nr: 2070-74.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, uma vez constatada a diversidade de ritos das execuções de 

alimentos pela prisão e pela penhora, revela-se inapropriada a cumulação 

de execuções utilizando concomitantemente as duas técnicas, 

considerando que tal cumulação está longe de garantir a efetividade 

processual. 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 prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 28 de junho de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81659 Nr: 2170-29.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:23691/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL DA SILVA - 

OAB:20303

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.OFICIAR ao Município de Juruena a 

fim de designar psicólogo do município para a realização de Estudo e 

posterior Relatório em relação à menor (situação de alienação parental), 

juntando relatório. OBS.: o Relatório deve ser entregue 30 dias após o dia 

da visita;2.INTIMAR a Assistente Social vinculada ao Juízo para o mesmo 

fim do item “1”;3.INTIMAR a parte-autora (via advogado) da presente 

decisão, bem como para comparecer à audiência e, querendo, arrolar 

testemunhas ou trazê-las para a audiência;4.CONSIDERAR decretada a 

revelia do requerido, sendo desnecessária, a partir de agora, a intimação 

dele para os ulteriores atos processuais, com exceção da intimação da 

sentença;5.DAR CIÊNCIA ao Ministério Público, inclusive para comparecer 

à audiência designada;6.Caso haja indicação de testemunha a ser ouvida 

por Precatória, desde já fica autorizada a expedição, ficando o pagamento 

da diligência a cargo de quem requerer. Nos termos do artigo 455 do CPC, 

ressalta-se que é encargo do advogado informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada acerca do dia, data e local  da 

audiência.Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 28 de junho de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81731 Nr: 2215-33.2018.811.0099

 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: MBB, GRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de petição intitulada “Acordo extrajudicial de dissolução de união 

estável c/c divisão de bens e guarda, alimentos e regulamentação de 

visitas”, referente aos infantes Ashley Barteli de Macedo e Kevin Barteli 

de Macedo, ajuizada por Maria Betânia Barteli e Galvane Ribeiro de 

Macedo, requerendo a homologação judicial.

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 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 

330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial.

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, não obstante a urgência que o caso requer, observa-se a 

imprescindibilidade da manifestação do Ministério Público, considerando os 

direitos em questão.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação;

2. Havendo concordância com a homologação do acordo, conclusos para 

prolação de sentença;

3. Por outro lado, no caso de oferecimento de contraproposta, INTIMAR os 

requerentes para manifestação e após conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 28 de junho de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68100 Nr: 275-04.2016.811.0099

 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): IDS, CEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, considerando a perda do objeto, a fulminar o interesse de 

agir, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em 

relação a GESIEL BARBOSA DA SILVA, com fundamento no artigo 485, 
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inciso VI do Código de Processo Civil.Sem custas, considerando o 

disposto no artigo 141, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.IV 

CONTINUIDADE DO PROCESSONão obstante a sentença de extinção 

parcial ora prolatada, ressalta-se que o processo deve continuar em 

relação Adiel Barbosa da Silva, em que o Ministério Público é substituto 

processual.Por tal razão, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pleito do Ministério 

Público (ref. 110).V DELIBERAÇÕES FINAISPor isso, à SECRETARIA 

para:1.Após as formalidades necessárias e decorrido o prazo previsto na 

legislação vigente, CERTIFICAR o trânsito em julgado desta sentença;2.Em 

seguida, REMETER os autos ao Cartório Distribuidor, para que seja feita 

correção do polo ativo da demanda, devendo ser excluído o nome de 

GESIEL BARBOSA DA SILVA, deixando-se como requerente apenas 

ADIEL BARBOSA DA SILVA, em que é substituto processual o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso;3.OFICIAR ao Município de Cotriguaçu a 

fim de designar psicólogo do município para designar uma data para o 

início da realização de acompanhamento psicoterapêutico com Adiel 

Barbosa da Silva (devendo os dias subsequentes ser informados ao 

adolescente/representante quando da realização do primeiro 

acompanhamento, considerando que deverá ser feito por 03 meses, com 

elaboração de relatório MENSAL);4.Com resposta do ofício, já com data 

designada para o acompanhamento, INTIMAR Adiel, por meio de seu 

representante Ismael, informando a data para comparecimento;5.Findo o 

prazo de 03 (três) meses, com os relatórios juntados, VISTAS ao 

Ministério Público para manifestação;6.Após, conclusos. Publicar. Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 28 de 

junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81683 Nr: 2188-50.2018.811.0099

 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: IPS, TADOM

 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, 28 de 

junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81603 Nr: 2141-76.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) III DISPOSITIVO Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 

1/3 (um terço) do salário mínimo (R$318,00 na data de hoje).No mais, 

observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de conciliação 

para o dia 02.08.2018, às 09h00min, na sala de audiências da Vara Única 

do Fórum desta Comarca.IV DELIBERAÇÕES FINAIS Por fim, 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 (Colniza) 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;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;5.Após, conclusos.Intimar.Cumprir.Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 28 de junho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77212 Nr: 3656-83.2017.811.0099

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TPDS, RPM, MPDEDMG, TDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, SUSPENDE-SE o PODER 

FAMILIAR (art. 157 do ECA) em relação à Alessandra de Jesus Ferreira e 

DEFERE-SE A GUARDA PROVISÓRIA de Tadeu de Jesus Ferreira aos 

requerentes TAIOMARA PEREIRA DA SILVA E RONALDO PEREIRA 

MENDONÇAIV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR os requerentes desta decisão, confeccionando, ainda, 

TERMO DE COMPROMISSO DE GUARDA PROVISÓRIA a ser por eles 

assinado quando da intimação (deve ser levado pelo nobre Oficial de 

Justiça quando da intimação) ou se vierem à Secretaria;2.OFICIAR ao 

Município de Juruena a fim de designar psicólogo do município para a 

realização de Estudo e posterior Relatório em relação ao lar dos 

requerentes (situação de guarda). OBS.: o Relatório deve ser entregue 30 

dias após o dia da visita;3.INTIMAR a Assistente Social vinculada ao Juízo 

para o mesmo fim do item “2”;4.CITAR a requerida, por meio de Carta 

Precatória [Bairro Umuarama 01, Quadra 11, Município de Sinop/MT – (66) 

9 9649-3187] (art. 158 do ECA), para oferecer resposta escrita, no prazo 

de 10 (dez) dias, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas (endereço informado à ref. 12);5.NA 

MESMA PRECATÓRIA solicitar ao Juízo de Sinop/MT que determine a 

realização de estudo psicossocial em relação à requerida (situação de 

guarda de filho e destituição do poder familiar);6.Não encontrada no 

endereço, desde já CITAR a requerida por Edital (com nomeação de 

curador especial em caso de inércia);7.Após, VISTAS à parte-autora e ao 

Ministério Publico (se não forem os mesmos) para manifestação e 

indicação de provas (inclusive rol de testemunhas);8.Após, 

c o n c l u s o s . I n t i m a r . C u m p r i r . S E R V E  a  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a escassez de servidores 

e a celeridade necessária.Cotriguaçu, 28 de junho de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81495 Nr: 2084-58.2018.811.0099

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDOS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) III DISPOSITIVO Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 

1/3 (um terço) do salário mínimo (R$318,00 na data de hoje).IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, observando-se o artigo 334 do CPC, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 23.07.2018, às 10h30min, 

na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.Por fim, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, 
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bem como para comparecer à audiência;2.CITAR a parte-requerida 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;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 eficiência e a celeridade 

processual pretendida. Cotriguaçu/MT, 28 de junho de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 24680 Nr: 9-76.2000.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736-0/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 Dois sãos os pedidos feitos: revogação da prisão preventiva e 

permanência do acusado no Presídio em que se encontra (Rondonópolis), 

evitando-se a transferência para o Presídio de Colniza.

 Assim:

1.Ao Ministério Público para manifestação;

2.INTIMAR os advogados que assinam as petições, solicitando que juntem 

procuração;

3.Após (item 1), conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64975 Nr: 164-54.2015.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJDSN, CRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CICILIO ROSA NETO, Cpf: 01535541776, 

Rg: 989.067, Filiação: Odeni Alves Salazar e Jacinto Rosa Salazar, data de 

nascimento: 15/12/1970, brasileiro(a), casado(a), prefeito municipal. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 8.890,49 (Oito mil e oitocentos e noventa reais 

e quarenta e nove centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de protesto.Certifico que nos termos do 

artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA 

às partes autoras, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 8.890,49 (Oito mil e 

oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos ), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de Ref: 25. Este valor deverá 

ser lançado separado, sendo R$ 4.526,80 ( Quatro mil e quinhentos e vinte 

e seis reais e oitenta centavos), para o recolhimento das custas e R$ 

4.363,70 ( Quatro mil e trezentos e sessenta e três reais e setenta 

centavos) para fins da guia de Taxas. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.Fica vossa senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou 

taxas judiciárias implicará na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, das partes 

autoras dos autos, junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 29 de junho de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81353 Nr: 2009-19.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. K. PNEUS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

que recolha o valor da diligência do Sr Oficial de Justiça por meio do 

sistema CPD- Central de Pagamento de Diigência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000053-48.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELY SOUZA CHRISTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERCI DAS GRACAS PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

12/07/2018, às 13h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 29 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000022-28.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARQUES VALERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JURUENA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

12/07/2018, às 14h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 29 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 
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TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000009-29.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI FLECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA KREWER VEIGA OAB - MT22112/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE BAMBIL FLORES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

12/07/2018, às 14h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 29 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000015-36.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES JUSTINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

12/07/2018, às 15h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 29 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Comunicado

TERMO DE DOAÇÃO Nº 11 /2018/DF - TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE 

BENS MÓVEIS, SENDO DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO E DONATÁRIO A CADEIA PUBLICA DE DOM AQUINO

* O Termo de Doação n° 11 /2018/DF completo, encontra-se no Caderno 

de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10967 Nr: 811-60.2009.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Samuel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762, Jose Eduardo Rodrigues Daleffe - OAB:11677

 3. Desta forma, ante ao exposto, AFASTO a alegação de prescrição 

retroativa e DETERMINO a expedição de guia definitiva de execução penal 

com o consequente arquivamento do feito, devendo o gestor atentar-se 

para possíveis questões pendentes das determinações contidas na 

sentença de fls. 163/173.4. Intime-se. Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 28 de 

junho de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50789 Nr: 687-26.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Tomelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esquadrias Bona Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Volpato França - 

OAB:MT/14.172, Sonia Maria Alves dos Santos - OAB:MT/3.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DEBARBA - 

OAB:SC/16994

 Certifico que transcorreu sem manifestação da parte exequente, o prazo 

a que se refere a sentença de folhas 159/160. Publicada no DJE no dia 

27/02/2018, conforme certidão de folhas 161.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50789 Nr: 687-26.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Tomelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esquadrias Bona Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Volpato França - 

OAB:MT/14.172, Sonia Maria Alves dos Santos - OAB:MT/3.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DEBARBA - 

OAB:SC/16994

 Certifico que transladei a decisão de folhas 138/140 dos autos 71654 

para os autos 50798.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71654 Nr: 1042-65.2013.811.0093

 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: PINHEIRO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Tomelin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DEBARBA - 

OAB:SC/16994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Volpato França - 

OAB:MT/14.172, Sonia Maria Alves dos Santos - OAB:MT/3.524

 Certifico que transladei a decisão de folhas 138/140 dos autos 71654 

para os autos 50798.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81138 Nr: 1870-22.2017.811.0093

 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 PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Processo n. 1870-22.2017.811.0093

 Cód. 81138

Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos no dia 28/06/2018, às 14horas.

 Cuida-se de pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO aventado pelo 

eminente Defensor Público em favor de Alex Pontes, devidamente 

qualificado nos auto, ao argumento de excesso de prazo no juízo de 

formação da culpa do denunciado (fls. 217/219v).
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Às fls. 222/224, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do 

pedido.

DECIDO.

Como é cediço, o relaxamento da prisão cautelar tem cabimento nas 

hipóteses de ilegalidade da restrição da liberdade (art. 5º, LXV, CF/88), 

circunstância que pode decorrer, dentre outras, do excesso de prazo 

para a conclusão da instrução processual criminal.

Contudo, o reconhecimento do excesso de prazo não pressupõe apenas 

e exclusivamente a análise dos prazos previstos na legislação, de forma 

abstrata, para a prática dos atos processuais relativos ao procedimento. 

Antes, demanda uma investigação mais profunda, pautada no princípio da 

razoabilidade, levando-se em conta as características do caso concreto, 

como a complexidade da matéria, o número de sujeitos processuais 

envolvidos, a necessidade de prática atos por meio de cartas precatórias, 

o comportamento das partes, entre outros.

Nesse sentido, preconiza a doutrina que “não é o simples somatório 

aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual que 

servirá de balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na 

formação da culpa. Dependendo da natureza do delito e das diligências 

necessárias no curso do processo, é possível, então, que eventual 

dilação do feito seja considerada justificada” .

Outro não é o sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E 

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS 

CONCRETAS. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE 

PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um 

critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as 

peculiaridades do caso concreto.

4. O caso apresenta uma complexidade a justificar uma dilatação dos 

prazos processuais. A ação penal conta com pluralidade de réus, 

localizados em diferentes comarcas, com defensores distintos, exigindo a 

necessidade de expedição de cartas precatórias. Precedentes. Ademais, 

o relato informativo constante dos autos demonstra que o processo, a 

despeito da explicada complexidade, segue o curso normal, não havendo 

qualquer registro de fatos que possam indicar um retardo excessivo ou 

desarrazoado a justificar o relaxamento da prisão cautelar.

5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 

55.669/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. 

COMPLEXIDADE DO FEITO. DOIS RÉUS.

NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO DE INCIDENTES PROCESSUAIS. 

EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. 

PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO 

MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de 

habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No 

entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a 

possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de 

eventual coação ilegal.

- Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de 

excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do 

princípio da razoabilidade, sendo que a eventual extrapolação dos prazos 

processuais não decorre de simples soma aritmética. Para ser 

considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora 

ser de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em 

que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação 

antecipada.

- In casu, o processo tem seguido regular tramitação. O maior prazo para 

o encerramento da instrução decorre das particularidades do caso 

concreto, notadamente pela complexidade do feito, em que se apura a 

suposta prática de homicídio qualificado por 2 réus, afigurando-se 

necessária a retificação da identidade do corréu, levando a variados 

incidentes processuais, à necessidade de expedição de cartas 

precatórias e ao aditamento da denúncia. Verifica-se que o Magistrado de 

primeiro grau tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, 

não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 

Habeas corpus não conhecido. (HC 323.347/GO, Rel. Ministro ERICSON 

MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, 

julgado em 15/10/2015, DJe 10/11/2015)

Na espécie vertente, observa-se que o processo está seguindo seu curso 

normal, sem negligências quanto aos impulsos necessários ao 

prosseguimento do feito.

 Nesse sentido, foi expedida carta precatória ao juízo da comarca de 

Sinop, para proceder ao interrogatório do réu, bem como a inquirição das 

testemunhas, sendo que, conforme consulta realizada no site do TJMT, 

verifica-se que o denunciado já foi interrogado em audiência de 

06/04/2018, pendendo a oitiva da testemunha Bruno Caetano Moro, cuja 

inquirição está marcada para o próximo dia 13/07/2018.

Em relação às testemunhas Lidiane e Ana Paula, cuja oitiva também foi 

deprecada àquela comarca, infere-se que o réu, na audiência de seu 

interrogatório, informou que elas estariam residindo nesta cidade de Feliz 

Natal/MT, pelo que não foram ouvidas pelo juízo deprecado. Tais 

testemunhas, conforme disposto ao final desta decisão, serão ouvidas 

nesta comarca de Feliz Natal/MT e no juízo da comarca de Vera/MT, com 

base nos novos endereços noticiados nos autos.

Diante desse cenário, não se pode afirmar que a tramitação do feito 

ofende a razoabilidade no que pertine ao prazo para a formação da culpa 

do réu, pois os atos processuais estão sendo praticados em tempo 

razoável, inexistindo demora injustificada. Com efeito, a necessidade de 

expedição de carta precatória está a justificar, no presente caso, o tempo 

demandado para a conclusão da instrução do feito, já que, a princípio, 

nenhum daqueles a serem ouvidos tinha domicílio nesta comarca. Daí não 

há falar em mora imputável ao juízo, conforme tem entendido a 

jurisprudência:

HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO - 

EXCESSO PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - NECESSIDADE DE 

EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA INTERROGATÓRIO DO 

CO-RÉU, E DE APRECIAÇÃO DE SUCESSIVOS PEDIDOS DE 

RELAXAMENTO DE PRISÃO - COMPLEXIDADE DA DEMANDA 

JUSTIFICADORA DA DELONGA - APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DO 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NA CONTAGEM DOS PRAZOS 

PROCESSUAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - ORDEM 

DENEGADA

(TJ-SC - HC: 161042 SC 2005.016104-2, Relator: José Gaspar Rubick, 

Data de Julgamento: 05/07/2005, Primeira Câmara Criminal, Data de 

Publicação: Habeas Corpus n. 2005.016104-2, de Rio do Sul.)

PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO NA 

FORMAÇÃO DA CULPA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE- FEITO 

COMPLEXO - NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS 

PARA INTERROGATÓRIOS DE CO-RÉUS PRESOS EM OUTRA COMARCA - 

PEQUENA DEMORA JUSTIFICADA - PROCESSO JÁ NA FASE DO ARTIGO 

499 DO CPP - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52/STJ - ORDEM DENEGADA. 

Por aplicação do Princípio da Razoabilidade, tem-se como justificada 

eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução processual, em 

hipótese da necessidade de expedição de cartas precatórias para 

interrogatório de co-réus, presos em outra comarca. Inexiste 

constrangimento ilegal quando o trâmite é regular, e a demora não é 

provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público, mas, sim, decorrente da 

complexidade do feito. O prazo de 81 (oitenta e um) dias não é absoluto. 

Encerrada a instrução processual, cessa o alegado constrangimento 

ilegal, conforme entendimento da Súmula nº 52/STJ. Ordem denegada. (HC 

41168/2002, DES. PAULO DA CUNHA, CÂMARA ESPECIAL, Julgado em 

13/01/2003, Publicado no DJE 12/02/2003) (TJ-MT - HC: 

00411683420028110000 41168/2002, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, 

Data de Julgamento: 13/01/2003, CÂMARA ESPECIAL, Data de Publicação: 

12/02/2003)

Por outro lado, cumpre ressaltar que os pressupostos e requisitos da 

custódia cautelar, considerados na imposição da prisão preventiva, ainda 

se mostram presentes.

 Com efeito, além da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, é 

de se ressaltar que o periculum libertatis, na espécie, é extraído da 

extensa lista de antecedentes criminais do acusado, conforme se 

depreende em anexo, demonstrando que o réu tem reiterado na prática de 

condutas criminosas, havendo fundado temor de que, caso seja posto em 

liberdade, volte a delinquir, havendo, dessa forma, necessidade de 
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acautelar a ordem pública através da manutenção da sua prisão 

provisória.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, in verbis:

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

RESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 

IMPOSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS DA EXISTENTES – GARANTIA A 

ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONCRETA 

POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS - 

IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – 

DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA EM PERSPECTIVA – NÃO 

OCORRÊNCIA - POSSÍVEL REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES 

CRIMINAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM 

DENEGADA. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que 

condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de 

eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a 

concreta possibilidade de reiteração delitiva, ante os diversos registros 

criminais e condenação por crime anterior, recomendam a preservação da 

prisão cautelar, enquanto meio de resguardo da ordem pública. Não fere o 

princípio da homogeneidade a simples probabilidade de o imputado, 

eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos 

gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade 

convertida em restritivas de direitos, mormente considerando que toda e 

qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem 

caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de 

cumprimento de pena. (HC 123975/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado 

no DJE 15/10/2015). (grifamos)

Nestes termos, convém destacar que a prisão preventiva está submetida 

à cláusula “rebus sic stantibus”, ou seja, se a situação das coisas se 

alterar, revelando que a medida cautelar não é mais necessária, a 

revogação da prisão deve ser decretada.

 Neste mesmo sentido é a dicção do artigo 316 do CPP:

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Entretanto, este não é o caso dos autos. A prisão cautelar mostra-se 

necessária, nos exatos termos da decisão que a decretou, e, ainda, como 

dito, não houve nenhuma alteração fática para revisão da medida.

Por fim, é cediço que condições pessoas favoráveis, por si só, não 

garantem a revogação da preventiva, neste sentido: (STJ - RHC: 58858 

MG 2015/0095302-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 

11/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2015).

Assim, diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, 

todos do CPP, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão do réu, 

mantendo-a até ulterior deliberação em contrário.

No mais, determino:

 1 – OFICIE-SE, com urgência, ao juízo deprecado da comarca de 

Sinop/MT, comunicando-lhe a desnecessidade de inquirição das 

testemunhas Leidiane e Ana Paula, as quais serão ouvidas nesta comarca 

de Feliz Natal/MT e no juízo de Vera/MT;

2 – INTIME-SE a defesa, a fim de que se manifeste acerca da desistência 

ou não na oitiva da testemunha Claudemir, sendo que o parquet requereu 

às fls. 180 por sua desistência. Caso insista na referida oitiva, apresente 

endereço atualizado da mesma, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3 – EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Vera/MT, para inquirição 

da testemunha Leidiane, observando o endereço fornecido (fls. 180).

 4 – Conforme pauta de audiência do Juiz titular da Comarca de Feliz 

Natal/MT, e por celeridade processual, DESIGNO solenidade de instrução e 

julgamento para o dia 13/08/2018 às 13h15min, a fim de realizar a oitiva da 

testemunha Ana Paula, observando o endereço informado às fls. 180.

 Ante a urgência que o caso requer, cumpra-se a presente decisão, com 

máxima urgência, cientificando às partes acerca do deliberado.

 Caso necessário, pelo regime de Substituição Legal, serve a vertente 

decisão como Mandado, Carta Precatória, e ofício no que couber.

 De Vera/MT para Feliz Natal/MT, 28 de Julho de 2018 às 17horas.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 113038 Nr: 538-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Rodrigues da Silva, Paulo Henrique Leite 

Brandão, Gisiane Alves de Oliveira, GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, Reinaldo 

Aparecido Mota, Valdeir Miguel da Silva, Hercules Sanches de Noronha, 

Roseli Fernandes dos Santos, Irineu Ferreira de Souza, CLEONICE DE 

SOUZA ROCHA, Josmar Keik Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT, Angelita Kemper - OAB:15.090, Davi de Paula Leite - 

OAB:21.146-OAB/MT, Gilberto Dias Carolina - OAB:49007

 Em relação ao acusado VALDEIR MIGUEL DA SILVA ...é de ser mantida 

sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei 

penal.Quanto ao acusado HERCULES SANCHES DE NORONHA, diante dos 

elementos de cognição até então colhidos nos autos verifica-se que as 

condutas criminosas imputadas ao requerente revelam-se concretamente 

graves e indicativas da necessidade de sua segregação, dado que 

apesar de ter negado a autoria delitiva perante à autoridade policial, em se 

de defesa prévia confessou a prática criminal, demonstrando assim o 

periculum libertatis do acusado e, por consequência, a necessidade de 

manutenção da prisão preventiva, com fundamento da garantia da ordem 

pública e aplicação da lei penal.No mais, observo que, apesar das 

alegações do increpado de ser primário, ter bons antecedentes e 

residência fixa, vejo que estes não constituem motivo suficiente para o 

deferimento da custódia.Logo, havendo robustos indícios de traficância, é 

de ser mantido o cárcere cautelar para garantia da ordem pública e 

aplicação da lei penal.Sendo assim, INDEFIRO o pedido de revogação de 

prisão preventiva dos acusados VALDEIR MIGUEL DA SILVA e HERCULES 

SANCHES DE NORONHA, remetendo-me aos fundamentos que ensejaram 

sua decretação, acrescidos dos constantes na presente decisão. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 111806 Nr: 3907-40.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Noel Ferreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:SP/94.243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DALBERTO DE FARIA - 

OAB:49438/SP

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

manifestação em relação a petição e documento de fls. 50/51, no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 111948 Nr: 3999-18.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): ANTONIO CEZAR BIAZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 30, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 105984 Nr: 705-55.2017.811.0087

 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: JMdS, MPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Jéssica Teixeira Passos - OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Arruda dos Santos - 

OAB:23482

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerido, para 

apresentação da alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 106735 Nr: 1152-43.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): JOÃO CORDEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

manifestação em relação a certidão de decurso de prazo, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 99788 Nr: 1319-94.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do exequente, para 

manifestação em relação a carta precatória devolvida de fls. 53/54, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 101398 Nr: 2214-55.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Djebel Marcio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 47, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 111142 Nr: 3528-02.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE OLIVEIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Maria Ribeiro Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do exequente, para 

manifestação em relação a certidão de decurso de prazo, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 104260 Nr: 4174-46.2016.811.0087

 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: José Maria Guedes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

TV Peixoto Canal 35

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Caroline Goloni - 

OAB:19.711/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Manhaguanha - 

OAB:6857 MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 99488 Nr: 1141-48.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Domingos Fogaça dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do exequente, para 

manifestação em relação a certidão de decurso de prazo, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 37513 Nr: 3581-61.2009.811.0087

 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: Maria Edimar Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

dar prosseguimento nos autos, sob de retorno ao arquivo, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 99742 Nr: 1287-89.2016.811.0087

 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: Santina Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

dar prosseguimento no feito requerendo o que entender por direito, sob 

pena arquivamento, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 96716 Nr: 3299-13.2015.811.0087
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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: Ivonete Maria Antonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

manifestação em relação a petiçãoi e documentos de fls. 131/197, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 100940 Nr: 1960-82.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V Financeira S/A, Finaciamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOMINGOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.887-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 39/40, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 109009 Nr: 2366-69.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): MARCIO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 28/29, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34636 Nr: 751-25.2009.811.0087

 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: Paulo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cézar Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5.736

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) José Ribeiro Junior, para dar 

andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção dos 

autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38528 Nr: 729-30.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitin - 

OAB:17743

 Considerando a convocação deste magistrado para participar do 

Workshop do Projeto Luz, redesigno audiência para a data de 18 de julho 

de 2018, às 14h20min.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85370 Nr: 1326-91.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:OAB/MT 6908-A

 Considerando a convocação deste magistrado para participar do 

Workshop do Projeto Luz, redesigno audiência para a data de 18 de julho 

de 2018, às 14h00min.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 116288 Nr: 3038-43.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Vara Unica de Terra Nova do Norte - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Romario Pereira do Nascimento dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemir Martins dos Santos 

- OAB:MT/15.995

 Para inquirição da testemunha Grasiela de Moraes Carolo designo a data 

de 26.07.2018, às 15h00min.

Cientifique-se o Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-09.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE COLDEBELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO PIRES DE ANDRADE OAB - MT0007994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora a apresentar documento de identificação pessoal e 

comprovante de residência, atual e em seu nome, no prazo de 5 (cinco) 

dias sob pena de indeferimento da petição inicial.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010167-07.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR JOSE BROCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO RODRIGUES CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Trata-se de Ação de Execução de Obrigação de Fazer proposta por 

Edemar José Broch em face de Nivaldo , ambos devidamente qualificados 

nos autos. Apesar de devidamente intimado para manifestar-se sobre o 

cumprimento da obrigação pelo executado, o exequente quedou-se inerte, 

nada informando ou requerendo. Estando paralisado o processo há mais 

de um ano, de se pressupor o desinteresse do exequente na continuidade 
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do feito, devendo ser extinto o processo. Assim, na forma do art. 485, III 

do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem 

custas e sem honorários sucumbenciais. Intimem-se. Nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53822 Nr: 3573-62.2017.811.0036

 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: Vera Lucia da Silva Borges

 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:

 PROCESSO/CÓD. Nº 53822

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por VERA LÚCIA DA SILVA 

BORGES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

alegando ser trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia 

familiar, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.27/31.

Impugnação às fls.35, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 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 20/09/18, às 

16h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

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, 13 de junho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 30954 Nr: 798-50.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, Intimo a parte requerente, através de seu 

advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se requerendo 

o que entender necessário.

Guiratinga - MT, 28 de junho de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 32626 Nr: 1152-41.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rodrigues Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Intimar o advogado do acusado Dr. FERNANDO FERREIRA DA SILVA para 

que ofereça nos autos os memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 44905 Nr: 2119-81.2016.811.0036

 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): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 63.

Guiratinga - MT, 28 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 30358 Nr: 199-14.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domercilia Luiza de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pax e Funerária Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:15093

 Intimar o executado atravez de seu advogado para que tome 

conhecimento da decisão de fls, 109/110 e manifeste no prazo legal, em 

virtude do restabelecimento do prazo para apresentar defesa e demais 

itens do despacho, vez que os autos estiveram com Defensor em carga 

por prazo extrapolado, conforme certidão de fls, 117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 44899 Nr: 2115-44.2016.811.0036

 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): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 80.

Guiratinga - MT, 28 de junho de 2018.

Analista Judicial
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 52820 Nr: 3104-16.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fortunato Antonio da Silva, Ana Farias de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 18, bem 

como, no mesmo prazo, comprovar nos autos o pagamento da Ordem de 

Serviço anexa à Ref. 20.

Guiratinga - MT, 28 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 58068 Nr: 1563-11.2018.811.0036

 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: Adão da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carolina Lima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SAO PEDRO - 

OAB:4664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente.

INDEFIO o pedido liminar de redução de alimentos, pois entendo ser 

necessária a dilação probatória e instrução processual, ademais, o 

requerente não trouxe aos autos nenhum documento ou prova que 

comprove que sua situação financeira foi alterada.

Entrementes, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, haja vista que além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim, com supedâneo no artigo 695 do CPC, encaminhem-se os autos à 

Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação.

Após, cite-se a requerida e intimem-se para comparecimento a audiência.

Atente-se à norma disposta no artigo 334 cc/ art. 695, §2º da legislação 

processual para que a audiência seja designada com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o requerido ser citado com, pelo menos, 15 

(quinze) dias de antecedência.

Em caso de êxito na composição amigável, volte-me conclusos para 

homologação.

O não comparecimento do autor implicará em arquivamento do pedido, e a 

ausência da requerida em revelia, nos termos do artigo 7º da Lei 5.478/68.

 Ciência ao Ministério Público.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Guiratinga, 28 de junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 32455 Nr: 1014-74.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nery Perinazzo, Adelina Callai Perinazzo, 

Rodolfo Rospide Neto, Rodolfo Rospide Neto, Espólio de Denise Rospide

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:MT .24.499/A, Cristiano Amaro Rodrigues - OAB:MG 84.933, 

JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - OAB:84646 , Marcos Edmar Ramos 

Álvares Rodrigues - OAB:MG 110.856, Matheus Arantes Rosas - 

OAB:MG150091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi incluido exclusivamente no rol de advogados do 

autor a Dr. ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA, OAB/PR nº 82.780, que 

todas as publicações ocorram em seu nome, desta forma foram excluidos 

os outros advogados anteriormente arrolados, tudo na forma da petição 

de fls, 224/225. Informo ainda, que foi entregue a Carta Precatória com 

finalidade de Citação do executado através de seu inventariante para o 

advogado autorizado pela advogada da autora, cujo recebimento se deu 

as fls, 228, no rodapé, aguardando comprovação de sua distribuição.

Guiratinga - MT, 29 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 12315 Nr: 1177-64.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Paulo 

Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o advogado do autor 

comprovar nos autos a prestação de contas acerca do valor principal 

recebido. Verrifica-se na informação constante dos autos que o advogado 

sacou os valores em 02/05/2018 e até a presente data não prestou contas 

nos autos conforme determinado no despacho de fls, 131.

Guiratinga - MT, 29 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 11958 Nr: 876-20.2007.811.0036

 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: Mara Rúbia Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Vasconcellos 

Rocha - OAB:Mat nº 1585012, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar a parte autora através de seu advogado acerca do oficio juntado 

aos autos asa fls, 142/143, informando a implantação do beneficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 34162 Nr: 981-50.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Ferreira Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland S. Trentini, Paulo Rogério, José Antonio 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUIZ HOLLENBACH 

- OAB:4736/O, HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - OAB:5934/O, 

VINICIUS MANTOVANI - OAB:16955

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 24 (vinte e quatro) 

horas manifestar acerca da Correspondência Devolvida à Ref. 129.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 508 de 625



Guiratinga - MT, 29 de junho de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 327-38.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA JESUS DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

 I. Defiro a juntada dos documentos apresentados nesta solenidade.

II. Diante da não composição entre as partes, sai a parte requerida 

intimada para apresentar contestação, iniciando-se o prazo a partir desta 

solenidade (art. 335, I, Código de Processo Civil).

III. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: 1 – havendo revelia, deverá informar 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 formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

IV. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74820 Nr: 263-33.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC.Condeno a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendo 

sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.Tendo 

em vista que não houve atuação do causídico nomeado à Ref. 26, 

REVOGO a sua nomeação. Outrossim, considerando a atuação da 

defensora dativa Dra. ALINE SORAIA WASILEWSKI ORMOND, fixo os 

honorário advocatícios em 01 (um) URH, de acordo com a 

proporcionalidade do serviço prestado e em conformidade com a tabela da 

OAB.Expeça-se certidão de crédito em favor da causídica, com o valor 

total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso. Transitada em julgado, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Itaúba, 20 de junho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72292 Nr: 173-59.2014.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA ASSUNPCAO LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT, Rodrigo Martins de Paiva - OAB:9.695/MT, 

SABRINA TOCHETTO - OAB:11234

 Processo nº: 173-59.2014.811.0096

Código: 72292

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Tania Assumpção 

Lorenzoni, em desfavor de Banco Itaucard S/A.

Entre um ato e outro, a obrigação foi satisfeita pelo executado e o valor 

devidamente levantado pela exequente (alvará eletrônico à Ref. 131).

DECIDO.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos dos arts. 924, II, e 925, 

ambis do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Itaúba, 19 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71965 Nr: 1259-02.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDO HELLER & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 71965

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de UDO HELLER & CIA LTDA.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71970 Nr: 1264-24.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDEMAR A CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 
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desfavor de ORLANDEMAR A CARDOSO.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71934 Nr: 1226-12.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR POLANO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 71934

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de EDGAR POLANO MENDES.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71936 Nr: 1228-79.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAIRO DA SILVA RODRIGUES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 71936

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de VALTAIRO DA SILVA RODRIGUES - ME.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71925 Nr: 1217-50.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON MACIEL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 71925

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de WELINTON MACIEL LOPES.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73503 Nr: 998-03.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 73503

Vistos.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de Vivo S/A.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref.32).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 9098 Nr: 1328-57.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleica Pacheco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007, que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar a Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo informar acerca de eventual satisfação integral de seu 

crédito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12313 Nr: 587-12.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a defesa do recuperando para que manifeste e 

requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12651 Nr: 923-16.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Trepach Neubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado 

constituído, acerca dos Alvarás Eletrônicos expedidos nos autos, bem 

como para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

informar o juízo acerca da satisfação do crédito exequendo ou requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43357 Nr: 590-54.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudival Felix de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - OAB:19120

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de ref. 137, tendo em vista que a decisão de ref. 136 que 

nomeou como defensor dativo do recuperando o Dr. Bruno de Castro 

Silveira.

Sendo que, a nomeação de advogados dativos nesta comarca é feita 

alternadamente entre os defensores cadastrados neste juízo, a fim de 

oportunizar a todos eles a atuarem como defensores.

Ainda, não há nos autos qualquer notícia de desídia do defensor nomeado 

por este juízo, não havendo razões para destitui-lo.

Deste modo, conforme requerido em ref. 141, intime-se o defensor 

nomeado, Dr. Bruno de Castro Silveira, a fim de lhe informar que fora 

mantida sua nomeação nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34677 Nr: 1488-75.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Vieira Teixeira Olegário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor 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, 28 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48940 Nr: 1371-45.2018.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BRASIL S.A. Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido da Cruz - Espólio, APARECIDO 

ANSELMO GERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor 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 arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos 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 intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 28 de junho de 2018.
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Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14719 Nr: 532-64.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Neves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 25 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14372 Nr: 184-46.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Souza Alexandrino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 25 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14250 Nr: 62-33.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Helena de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de LUCIA HELENA DE SOUZA LOURO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem condenação em custas processuais dada a isenção legal conferida à 

Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 27 de dezembro de 2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14137 Nr: 1149-58.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpia Gomes Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de OLIMPIA GOMES QUINTANA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem condenação em custas processuais dada a isenção legal conferida à 

Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 27 de dezembro de 2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14696 Nr: 509-21.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.
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De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14695 Nr: 508-36.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Freitas da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14684 Nr: 497-07.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvany Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14679 Nr: 492-82.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14353 Nr: 165-40.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo Fernandes de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 
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não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14334 Nr: 146-34.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicera Maria da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14300 Nr: 112-59.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14293 Nr: 105-67.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14203 Nr: 16-44.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14160 Nr: 1172-04.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Morães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14145 Nr: 1157-35.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Correa do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6852 Nr: 1771-16.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Paulina Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6311 Nr: 1295-75.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Correia da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6120 Nr: 1144-12.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindeber Miguel Arcanjo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6003 Nr: 1036-80.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvina Luciana P. da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6002 Nr: 1029-88.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Satiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5977 Nr: 1007-30.2005.811.0047
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdeci da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5765 Nr: 811-60.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Souza Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5534 Nr: 600-24.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco C. Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5329 Nr: 398-47.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Marcelino Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.
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 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5328 Nr: 397-62.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5327 Nr: 396-77.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Baltazar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5216 Nr: 279-86.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Cândido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5172 Nr: 254-73.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cordeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 518 de 625



 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5166 Nr: 249-51.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5837 Nr: 860-04.2005.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar de Souza Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANIVERSINO ALBINO DE LANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37825 Nr: 2011-79.2017.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEDIMA KARIZO DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE FIDELIS PEREIRA & CIA LTDA-ME , 

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A - CRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537, RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - OAB:15138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS, com as partes já 

qualificadas nos autos.

2. A requerente pugna pela extinção do presente sem julgamento do 

mérito, com o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, 

perdeu o seu objeto (Ref: 17).

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do novo Código de Processo 

Civil.

4. Intime-se o Sr. Oficial de Justiça para que proceda a devolução do 

mandado expedido na Ref: 8.

5. Custas e despesas processuais pela parte autora. Sem honorários 

advocatícios, eis que a parte ré sequer constituiu Advogado(a)(s) nos 

autos.

6. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26840 Nr: 456-95.2015.811.0048

 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: FRANCISCO VALDERINO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da inércia do advogado da parte requerente (Ref: 46), determino 

a intimação pessoal do requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

2. Intime-se, Expeça-se o necessário.

 3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20239 Nr: 230-32.2011.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13.311, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

a comparecer na secretaria da vara única desta comarca de juscimeira 

para retirar a CERTIDÃO DE CRÉDITO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35482 Nr: 946-49.2017.811.0048

 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: MARIA DAS GRAÇAS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERA PARTS proposta por MARIA DAS GRAÇAS AMARAL em face do 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica o requerido 

condenado ao pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

parágrafo 2º, do NCPC.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 28 de junho 

de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37373 Nr: 1768-38.2017.811.0048

 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: MARIA APARECIDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO 

DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta por MARIA 

APARECIDA GONÇALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30/06/09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento.3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica o requerido condenado ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 28 de junho de 2018.ALCINDO 

PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20201 Nr: 183-58.2011.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI NOGUEIRA DE SOUZA, EDIMAR 

NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

a comparecer na secretaria da vara única desta comarca de juscimeira 

para retirar a CERTIDÃO DE CRÉDITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29764 Nr: 293-81.2016.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO e 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ANTONIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, com as 

partes já qualificadas nos autos.

2. O autor pugnou pela extinção do presente sem julgamento do mérito, 

com o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem 

mais interesse no prosseguimento do feito (Ref: 28).

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do novo Código de Processo 

Civil.

4. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 26 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10299 Nr: 1381-04.2009.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 
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MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FRANCISCO DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12090A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Barbosa da Silva - 

OAB:22859/GO

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

a comparecer na secretaria da vara única desta comarca de juscimeira 

para retirar a CERTIDÃO DE CRÉDITO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21424 Nr: 533-12.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBRAIM NASSIM ABDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B, VINÍCIUS VARGAS LEITE - OAB:MT/11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos(...) Assim, DETERMINO, pois, desde logo, a realização de Perícia e 

nomeio perito(a) na pessoa Dr.(a) Vanessa Cristina Santini Santana, 

inscrito(a) no CRM nº 9500/MT(...) FIXO honorários periciais, ao(à) 

perito(a) supra nomeado(a), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o 

que faço com fulcro no artigo 28, § único e anexo único - tabela V, da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, do Conselho da Justiça Federal, haja 

vista a necessidade de deslocamento do(a) perito(a) até esta 

circunscrição, bem como a indenização sobre os gastos com alimentação, 

estadia e grau de dificuldade da pericia a ser realizada, observando-se 

ainda o tempo de tramitação do processo relacionado ao possível agravo 

da situação indicada pela parte autora Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe 

ciência da nomeação e no mesmo ato, dos quesitos formulados pelo juízo 

nesta decisão, bem como para que promova o agendamento, desde logo, 

da data em que a pericia será efetuada. Ciente de que o laudo pericial 

deverá ser entregue em cartório 20 (vinte) dias após a realização da 

perícia.Desde já formulo os quesitos do Juízo: A periciada apresenta 

alguma lesão que o impossibilita trabalhar?A periciada é portador de 

incapacidade laborativa que impede o exercício da atividade declarada na 

inicial?Qual a causa desta incapacidade?Desde quando remonta a 

incapacidade? Qual a causa desta lesão? Qual o grau de incapacidade 

para o trabalho: a)- definitiva? temporária? parcial? total? O(a) periciado(a) 

possui condições de autodeterminar-se completamente ou depende de 

algum auxílio, acompanhamento, vigilância ou atenção de outra pessoa 

para viver com dignidade? Agendada a data da perícia pelo(a) expert 

nomeado(a), cientifiquem-se as partes da data, horário e local aonde o(a) 

perito(a) promoverá o exame, devendo a parte autora comparecer no local 

e data indicada munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) perito(a).

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30361 Nr: 462-68.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALVES ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT- 14.258-A

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio total 

no montante de R$ 84.018,93.

 Procedo então, através do sistema on-line, solicitação de transferência do 

montante para a conta única deste juízo.

 Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando a 

penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal 

(art. 915, NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 Consigne-se que o montante somente será levantado mediante 

autorização judicial expressa, devendo por conseqüência se manter 

depositado até ordem judicial contrária.

 Oficie-se o Sr (a). Escrivão a Conta Única do e. Tribunal de Justiça, 

informando a penhora do valor supra-mencionado, bem como a solicitação 

para que o referido valor seja depositado junto a conta única vinculada a 

este processo.

Junte-se cópia do termo da pesquisa on-line.

Intime-se a parte exeqüente e executada desta decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 29 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000106-85.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA OAB - MT24610/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA 

(INTERESSADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: INGRID GABRIELA DA SILVA - MT24610/O-O, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 30/07/2018 Hora: 14:20 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-87.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA - MT23677/O, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 30/07/2018 Hora: 14:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-84.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LOYNE BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A, para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 07/08/2018 Hora: 

13:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-26.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BERNARDO GARDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A, 

para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 31/07/2018 Hora: 13:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-02.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DEMESIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: SOILA JORDANA PEREIRA - MT21780/O, para comparecer 

a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 30/07/2018 Hora: 13:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-17.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A, para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 30/07/2018 Hora: 

13:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-69.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO)

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração propostos por ANTÔNIA 

OLIVEIRA DOS SANTOS, já qualificados, em face da sentença de extinção 

proferida, aduzindo, em síntese, que a referida decisão possui omissão, 

por não ter apreciado pedidos da parte autora, pretendendo assim a sua 

correção. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto 

tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais. No mérito, 

tenho que merecem acolhimento. É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam 

instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade 

ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. No caso, bem se nota que na 

decisão embargada houve a omissão alegada, uma vez que não apreciou 

pedidos da parte autora. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a 

falta dessa decisão, neste aspecto. ANTE O EXPOSTO, acolho os 

embargos para declarar nula a sentença proferida, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização da diligência requerida, nos 

seguintes termos: “Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio 

eletrônico. 2. A pretensão do(a) exeqüente merece guarida. Não se trata 

de desprezo à conhecida regra de que a execução deve se processar 

pelo meio menos gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se 

que os atos executórios devem ser pautados no sentido de sempre 

buscar a viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o artigo 854 do Novo 

Código de Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 655 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exeqüente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Caso 

seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

em nome do(a) executado(a), considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

procedendo-se, em seguida, a intimação do executado para os fins legais, 

que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, 

pessoalmente. 5. Após, efetuando consulta no sistema on-line, constato 

que houve o bloqueio parcial no montante de R$ 9.517,33. 6. Procedo 

então, através do sistema on-line, solicitação de transferência do 
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montante para a conta única deste juízo. 7. Sem prejuízo de tal 

providência, intime-se o executado informando a penhora efetivada, 

podendo o mesmo apresentar embargos, conforme art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/95 e 914 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, no prazo 

legal. 8. Consigne-se que o montante somente será levantado mediante 

autorização judicial expressa, devendo por conseqüência se manter 

depositado até ordem judicial contrária. 9. Oficie-se o Sr (a). Escrivão a 

Conta Única do e. Tribunal de Justiça, informando a penhora do valor 

supra-mencionado, bem como a solicitação para que o referido valor seja 

depositado junto a conta única vinculada a este processo. 10. Intime-se a 

parte exeqüente e executada desta decisão. 11. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.” Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62172 Nr: 859-46.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO FELIPE CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Em razão da concessão de férias a este Magistrado, REDESIGNO a 

audiência para a data de 10 de outubro de 2018, às 17:30 horas.

Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67653 Nr: 118-98.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

129/2018, informando a impossibilidade de comparecimento as audiências 

agendadas para as datas dos dias 30/06/2018 a 11/07/2018, REDESIGNO 

o ato para 27 de setembro de 2018, às 16:00 horas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66896 Nr: 1152-45.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

129/2018, informando a impossibilidade de comparecimento as audiências 

agendadas para as datas dos dias 30/06/2018 a 11/07/2018, REDESIGNO 

o ato para 10 de outubro de 2018, às 15:30 horas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60387 Nr: 344-45.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL LAUREANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

129/2018, informando a impossibilidade de comparecimento as audiências 

agendadas para as datas dos dias 30/06/2018 a 11/07/2018, REDESIGNO 

o ato para 09 de outubro de 2018, às 15:00 horas.

Em tempo, vista ao Ministério Público para atualização do endereço do réu, 

consoante as informações prestadas em certidão à fl.135-v (certidão do 

Oficial de Justiça).

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68373 Nr: 437-66.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CEZAR CAMPANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

129/2018, informando a impossibilidade de comparecimento as audiências 

agendadas para as datas dos dias 30/06/2018 a 11/07/2018, REDESIGNO 

o ato para 10 de outubro de 2018, às 16:40 horas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67902 Nr: 221-08.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS SOUSA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO CARLOS 

SOUSA MUNIZ com fundamento nos artigos 366 e 312 do Código de 

Processo Penal.Em tempo, expeça-se o respectivo mandado, efetuando 

as providências e comunicações necessárias, com busca nos endereços 

fornecidos pelo Parquet às fls.79/80.Após, restando infrutífero o 

cumprimento dos mandados nos endereços alhures, volte concluso para 

análise dos demais requerimentos. EXPEÇAM-SE o mandado de prisão 

respectivo.Mantenha-se o sigilo necessário.Cumpra-se. Ciência ao 

Ministério Público.Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018. Rafael Siman 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 523 de 625



Carvalho Juiz de Direito substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71567 Nr: 446-91.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON MONSSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

129/2018, informando a impossibilidade de comparecimento as audiências 

agendadas para as datas dos dias 30/06/2018 a 11/07/2018, REDESIGNO 

o ato para 10 de outubro de 2018, às 14:40 horas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69500 Nr: 1003-15.2016.811.0109

 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: JOSE CARLOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar que o requerido conceda e implante, no prazo de 10 (dez) 

dias, o benefício auxílio-doença em favor do requerente, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).Ainda, indefiro o requerimento para acréscimo de 

25% (vinte e cinco) sob o valor do auxílio, uma vez que a parte autora não 

trouxe aos autos qualquer meio de prova que comprove a real 

necessidade que possui, quanto ao atendimento à terceiro, uma vez que, 

tal comprovação cabe a este. Deixo de designar a audiência de 

conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, subscrito pelo Procurador Federal Dilson 

Ferreira Pedrosa Filho, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade..(...) 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.Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.INTIME-SE. 

CITE-SE.Marcelândia-MT, 28 de junho de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz 

de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70437 Nr: 1473-46.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO PONTES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público.

Vista ao MP para localizar o endereço da vítima Rosineide Aparecida de 

Souza.

Redesigno a audiência para o dia 09/10/2018 às 16h40min. Intime-se o 

denunciado e as testemunhas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h30min 

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, 29 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70015 Nr: 1300-22.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Santana Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não foi intimado, redesigno a audiência 

para o dia 27/09/2018 às 15h00.

Intime-se o denunciado e as testemunhas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h40min 

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, 29 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71161 Nr: 193-06.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELINO DA ROSA VALENZUELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Vistos, etc.

Em razão da concessão de férias a este Magistrado, REDESIGNO a 

audiência de instrução para a data de 16 de outubro de 2018, às 16:00 

horas.

Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75944 Nr: 966-17.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MF, FKFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

 RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita

 CITE-SE na forma requerida o executado para efetuar o pagamento da 

pensão alimentícia em atraso, bem como as que se vencerem no curso do 

processo, no prazo legal de três (03) dias, nos termos do art. 528 do CPC.
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 Caso tenha efetuado o pagamento, deverá comprovar no autos ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil (artigo 528,§3º, CPC e Súmula 309 do STJ).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71362 Nr: 309-12.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

129/2018, informando a impossibilidade de comparecimento as audiências 

agendadas para as datas dos dias 30/06/2018 a 11/07/2018, REDESIGNO 

o ato para 09 de outubro de 2018, às 13:30 horas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 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 - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

129/2018, informando a impossibilidade de comparecimento as audiências 

agendadas para as datas dos dias 30/06/2018 a 11/07/2018, REDESIGNO 

o ato para 09 de outubro de 2018, às 13:00 horas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72299 Nr: 853-97.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBdCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

129/2018, informando a impossibilidade de comparecimento as audiências 

agendadas para as datas dos dias 30/06/2018 a 11/07/2018, REDESIGNO 

o ato para 10 de outubro de 2018, às 14:40 horas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50095 Nr: 632-27.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU APARECIDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

129/2018, informando a impossibilidade de comparecimento as audiências 

agendadas para as datas dos dias 30/06/2018 a 11/07/2018, REDESIGNO 

o ato para 27 de setembro de 2018, às 17:00 horas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63105 Nr: 258-06.2014.811.0109

 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 FIAT S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON NOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74519 Nr: 2066-41.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71632 Nr: 484-06.2017.811.0109

 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: MARIA GORETI BULDRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO DAPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75284 Nr: 548-79.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEAN NOGUEIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fls.53/54, tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade, motivo pelo qual afasto a preliminar 

aventada.

Por oportuno, mantenho a prisão preventiva do réu, pelas mesmas 

motivações destacadas às fls. 26/27, corroborada pela ausência de 

mudança fática neste ato. Conforme foi fundamentado na decisão, o 

denunciado responde por crime violento, consistentes em estupro de 

vulnerável e aliciamento de menor e possui executivo de pena em Cláudia. 

Ademais, foi encontrada uma quantia relativamente grande de drogas 

aparentemente pronta para a venda, uma vez que foram apreendidas 32 

porções de cocaína com o denunciado, fora que estava utilizando 

motocicleta com placa supostamente trocada.

A materialidade do delito está caracterizada pelo auto de prisão em 

flagrante, o que também traz indícios da autoria do denunciado, bem como 

o depoimento da vítima, que nesta fase perfunctória, deve ser 

considerada.

 Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de agosto de 2018, às 

14:00 horas.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.06, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, bem como, as 

testemunhas de defesa, que são as mesmas da acusação (fl.06).

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

Requisite-se escolta.

INTIME-SE o defensor do acusado para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70900 Nr: 53-69.2017.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINHEIRO MEI, FERNANDO 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46469 Nr: 237-06.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARI DA SILVA DIAS, Cpf: 55568777187, 

Rg: 12709778, Filiação: Rosa da Silva Dias e Nelson da Silva Dias, data de 

nascimento: 04/11/1961, brasileiro(a), natural de Dois Vizinhos-PR. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT em face de ARI DA SILVA DIAS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA`s n° 1793/2004, 

1797/2004, 1858/2004, 1379/2005, 1383/2005, 1494/2005, 1149/2006, 

1153/2006, 1242/2006, 1893/2007, 1897/2007, 1982/2007, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1793/2004, 1797/2004, 

1858/2004, 1379/2005 (MAIS 8 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

 - Valor Total: R$ 1.690,80 - Valor Atualizado: R$ 1.690,80 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, 

conforme requerido às fls. __46_____;

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 28 de junho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56871 Nr: 663-02.2015.811.0111

 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: MISAEL DE ANDRADE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO - 

OAB:17350-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 663-02.2015.811.0111 (Código 56871)

Classe – Assunto: Aposentadoria

Vistos em correição.

Cumpra-se a determinação judicial derradeira (ref.45).

ÀS PROVIDÊNCIAS, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 07 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56769 Nr: 619-80.2015.811.0111

 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: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SHIRLEY DALVINA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE 

DA SILVA - OAB:10.176/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 619-80.2015.811.0111 (Código 56769)

Classe – Assunto: Inventário

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se a parte requerente para 
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dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 07 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56815 Nr: 641-41.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Valmir Baseggio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 Processo nº 641-41.2015.811.0111 (Código 56815)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente.

 Cite-se a parte executada, com observância do endereço indicado, 

independentemente do recolhimento de diligências.

ÀS PROVIDÊNCIAS, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 07 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56872 Nr: 664-84.2015.811.0111

 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: Domani Distribuidora de Veículos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 664-84.2015.811.0111 (Código 56872)

Classe – Assunto: Cobrança

Vistos em correição.

Cumpra-se urgentemente a determinação judicial de ref.16.

ÀS PROVIDÊNCIAS, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 07 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62322 Nr: 1169-41.2016.811.0111

 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: José Marino Gomes, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, SANDRA DO CARMO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para MODIFICAR A 

CURATELA de JOSÉ MARINO GOMES nomeando-lhe como nova curadora 

a Sra. SANDRA DO CARMO GOMES e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Nos termos do artigo 755, § 3°, 

do Código de Processo Civil, embora o Sr. José Marino Gomes já tenha 

sido interditado, inscreva-se a presente sentença no Registro Civil, 

valendo como edital, publicando-se pela Imprensa Oficial, por três vezes, 

com intervalos de dez dias.Lavre-se o termo de compromisso de curatela 

definitivo.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

26 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69776 Nr: 2620-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FIDÉLIS, JOÃO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O, MARCUS 

AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563, RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 69776.

Processo nº 2620-67.2017.811.0111.

 Vistos.

1) RECEBO os recursos de apelação interpostos às Refs. 253 e 254 pelas 

Defesas dos acusados Marcelo Fidélis e João Rodrigues Gomes, 

respectivamente.

2) INTIME-SE o Ministério Público para que ofereça contrarrazões no prazo 

legal.

3) Cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos 

cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 28 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58587 Nr: 1424-33.2015.811.0111

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1424-33.2015.811.0111 (Código 58587)

Classe – Assunto: Averiguação de Paternidade

Requerente: Daiane Justina Soares Jardim

Requerido: Volnei Cavalli

Vistos.

Trata-se de Ação de Averiguação de Paternidade proposta por Daiane 

Justina Soares Jardim, em face do Volnei Cavalli, todos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, a parte autora requereu a extinção do feito 

(ref. evento 19), tendo em vista o falecimento da parte requerida conforme 

certidão de óbito (ref. 12).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

O prosseguimento do feito constitui providência inócua, eis que, 

compulsando os autos, verifico o óbito do requerido, Sr. Volnei Cavalli, 

ocorrendo, portanto, a falta de interesse de agir pela perda superveniente 

do objeto.

Isto posto, JULGO EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil, em virtude 

da ausência de uma das condições da ação (interesse de agir) pela perda 

do objeto.

Condeno a parte requerente em custas processuais, cuja exigibilidade 

restará suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos termos do §3º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 28 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 56594 Nr: 515-88.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN HENRIQUE ROMAN ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

declaro por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado WILLIAN 

HENRIQUE ROMAN ESCOBAR, bem como todos os efeitos dela 

decorrentes.Considerando a natureza e a complexidade dos atos 

praticados pelo Defensor Dativo (resposta à acusação e 

acompanhamento em audiência), reduzo os honorários advocatícios 

anteriormente fixados, para 05 URH, pois se encontram razoáveis e em 

conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.Dessa 

forma, EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor Dativo, qual 

seja Dr. Nilson Allan Rodrigues Portela– OAB 17562, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhes são devidos (05 URH), para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.Transitando em julgado a presente 

sentença, procedam-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 28 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 1038-37.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dermival Aparecido Domingues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e o faço 

para declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado DERMIVAL 

APARECIDO DOMINGUES DE SOUZA, qualificado nos autos, com base nos 

fundamentos acima elencados.No mais, tendo em vista que a sentença 

nos autos extinguiu a punibilidade do acusado, DETERMINO a devolução, 

ao réu, do valor pago a título de fiança, nos termos do artigo 337, do 

Código de Processo Penal.Transitando em julgado a presente sentença, 

procedam-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 28 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56661 Nr: 549-63.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ZAMPRONI BRANCO, KEILA 

FIGUEIREDO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5.638

 Diante dos embargos apresentados, impulsiono o presente feito, nos 

termos do art. 203 § 4º do NCPC, ABRINDO VISTA À PARTE EMBARGADA 

para que, no prazo de 15 (dez) dias, manifeste-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65216 Nr: 46-71.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do réu, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação apresentado pelo representante do Ministério Público, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50766 Nr: 650-08.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FELIX DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº: 650-08.2012.811.0111.

Código Apolo nº: 50766.

Vistos.

Cuida-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em desfavor de 

Leandro Felix de Freitas, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, 

do Código Penal.

Designada audiência de instrução, o reeducando foi intimado para 

comparecer, conforme se verifica a certidão de fl. 74.

Em audiência o representante do Ministério Público requereu vistas dos 

autos para manifestação, e às fl. 76 pugnou pelo arquivamento do 

presente feito, alegando, em síntese, existência de litispendência com o 

feito sob nº 648-38.2012.811.0009, Código Apolo nº 50764.

É o breve relato. Decido.

Como se sabe, há litispendência quando uma ação repete outra em curso. 

No processo penal isso se verifica sempre que a imputação atribuir ao 

acusado mais de uma vez, em processos diferentes, a mesma conduta 

delituosa.

Fundamenta-se no princípio de que ninguém pode ser julgado duas vezes 

pelo mesmo fato: princípio do nom bis in idem. Nesse caso, prevê a lei a 

exceção de litispendência, evitando-se o trâmite paralelo de dois 

processos idênticos.

A exceção de litispendência encontra guarida no artigo 95, IV, do Código 

de Processo Penal, tratando-se de defesa indireta, demonstrando ao juízo 

que há causa idêntica em andamento, em outro foro, ainda pendente de 

julgamento. Isso porque “Não é cabível que o Estado deduza a pretensão 

punitiva contra o réu em duas ações penais de igual objeto, fundadas no 

mesmo fato criminoso.” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo 

Penal comentado, Ed. RT, São Paulo, 2012, pg. 305.).

No caso, verifico a existência de litispendência, uma vez que, o que se 

pretende nos presentes autos, é o mesmo objeto da demanda ora 

apresentados nos autos sob nº 648-38.2012.811.0009, Código Apolo nº 

50764, havendo a identidade de pedido, de parte e causa de pedir.

Diante disso, RECONHEÇO a litispendência nesta ação e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, 

do Código de Processo Civil e artigos 95 e seguintes do Código de 

Processo Penal.

Sem custas.

Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se as 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 31 de julho de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45324 Nr: 1167-91.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Cleiton Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT

 DESPACHO
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Vistos etc.

 Defiro o pedido retro, oficie-se o Delegado de Polícia para que junte aos 

autos o laudo pericial integral, no prazo de 10 (dez) dias.

Designo a audiência para o dia 20/07/2018, às 15h30mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 47205 Nr: 2089-35.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Matias Fogues, Edila de Loyola Felizardo, 

Benedito Albuquerque, Neide Maria Mayer da Silva, Nedir Maria Rondon, 

Maria Eunice Pacheco Serra Leite, Marina Alexandra Santana Gimenez, 

Sidalva Izabel Queiróz, Regina Lúcia Rodrigues de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilma Luiza Boaventura - 

OAB:16497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos etc.

 1. Relatório

Cuida-se de Ação de Cobrança entre as partes acima nominadas, na qual 

o(a) autor(a) alega, em síntese, que é servidor(a) público(a) vinculado ao 

requerido e faz "jus" a incorporação de 11,98% no seu salário decorrente 

das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando 

da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dessas 

diferenças desde o período mencionado na inicial.

Alega que, por ocasião do Plano Real, a medida provisória nº 434/94 

determinou que os vencimentos dos servidores civis e militares seriam 

convertidos pelo equivalente em URV do último dia do mês de 

competência.

Assevera que, diferentemente da medida da Medida Provisória nº 434/94, 

a Lei nº 8.880/94 estabeleceu o último dia de cada mês como base do 

cálculo da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em unidade 

reais de valor (URV), todavia, diversos órgãos do poder judiciário tem 

concedido a implantação e conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, tomando por base a data 

do seu efetivo pagamento (dia 20).

Alega, ainda, que, na prática, a conversão dos salários dos servidores em 

geral deve ser tomada por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento (dia 20), e não o do último dia do mês de competência, o que, 

resultou em prejuízos econômicos aos servidores do Judiciário Estadual.

Sendo assim, o(a) autora(a) entende que os seus vencimentos deveriam 

ser convertidos não pelo equivalente no último dia do mês (como ocorreu), 

mas sim pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento.

Devidamente citado, o requerido contestou ação e em sede de prejudicial 

de mérito a ocorrência da prescrição quinquenal, disciplinada no artigo 1º 

do Decreto nº 20.910/32. No mérito, alegou que não há elementos 

probatórios acerca da perda salarial. Ao final, pugnou pelo 

reconhecimento da prescrição do direito reclamado pela parte autora ou 

pelo julgamento de improcedências dos pedidos postos na petição inicial.

A parte autora apresentou impugnação à contestação.

 É o relatório.

2. Fundamentação

 2.1 Prejudicial de mérito - Prescrição

Inicialmente, afasto o reconhecimento de prescrição do fundo de direito, 

haja vista que no presente caso trata-se de parcelas de trato sucessivo, 

vencíveis mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes 

ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação 

consolidada na Súmula nº 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula nº 85 - 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.”

Já pacificou a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. CRÉDITO PECUNIÁRIO CONTRA A FAZENDA. PRAZO 

DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. O prazo prescricional para cobrança de 

crédito pecuniário contra a Fazenda Pública é de 5 anos, nos termos do 

Decreto 20.910/1932. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não 

provido.” (AgRg no AREsp 12.284/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 24/02/2012)

No mesmo sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – 

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO 

STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO POSSE NO 

CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.880/94 – 

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS SERVIDORES 

ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – PRELIMINAR 

REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% (URV) À 

REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA.

1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas tão somente 

das parcelas vencidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação nas 

demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão 

de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU).

 Assim, impõe-se reconhecer a prescrição das parcelas vencidas cinco 

anos antes da propositura da ação.

Desta feita, tem-se que se acolhido o pedido do(a) autor(a) consistente no 

pagamento de diferenças salarias decorrentes da conversão da moeda, 

deverá observar o lustro prescricional aplicável à Fazenda Pública, nos 

termos do que dispõe a Súmula já mencionada.

Destarte, reconheço prescrita a pretensão de supostas diferenças 

financeiras geradas com a conversão da moeda somente no período de 

cinco anos antes a data da propositura da presente ação.

2.2 Mérito

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que se 

trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir outras 

provas.

O(A) autor(a) é servidor(a) público(a) vinculado ao requerido e busca a 

incorporação aos seus salários/proventos da diferença resultante da 

conversão dos vencimentos vigentes em março de 1.994 em URV, bem 

como o pagamento referente à perda salarial pelo período mencionado na 

inicial.

A questão está na inclusão de índice nos vencimentos do(a) requerente, 

servidor(a) público(a), resultante de errônea aplicação do critério de 

conversão de cruzeiros reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94.

Com efeito, a Medida Provisória n° 434, de 27/02/1994, dispôs sobre o 

Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, 

oportunidade em que foi instituída a Unidade Real de Valor-URV. Essa 

Medida Provisória, após duas reedições, com alteração no texto, foi 

convertida na Lei n. 8.880, de 27/05/94.

O artigo 21 da Medida Provisória n.° 457, uma reedição da MP 434, 

estabeleceu a conversão dos vencimentos dos servidores públicos nos 

seguintes termos:

“Art. 21. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificações dos servidores públicos 

civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e 

do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1° de março 

de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigentes nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 pelo valor em 

cruzeiros-reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 
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com o anexo I desta Medida Provisória.”

Por sua vez a Medida Provisória 434, no seu artigo 18, incisos I e II, 

determina que os salários dos trabalhadores em geral sejam convertidos 

em URV, tomando por base a data do efetivo pagamento.

Entretanto, o critério de conversão utilizado para os servidores que 

recebem seus vencimentos em data anterior ao último dia de cada mês, 

como na hipótese vertente, (artigo 168 da CF), resultou em perda 

significativa do valor real de suas remunerações.

Ora, se os servidores tiveram seus vencimentos fixados em número 

inferior de Unidades Reais de Valor - URV’s, é evidente que ocorreu a 

perda salarial, com a supressão de valor que já estava integrado em suas 

remunerações, infringindo, inclusive, o que dispõe o Art. 37, XV da Carta 

Constitucional, que prevê a irredutibilidade salarial.

A matéria já se encontra pacificada no âmbito do STJ - Superior Tribunal 

de Justiça, no sentido de que o Art. 22, da Lei nº 8.880/94, que dispõe 

sobre a forma de conversão dos vencimentos dos servidores públicos em 

URV, impõe a utilização de seu valor na data em que se efetuou o 

pagamento e não a do último dia de cada mês, conforme foi realizado pelo 

requerido.

É cediço o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 

8.880/94 quanto à conversão dos vencimentos e proventos a todos os 

servidores públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, 

estaduais ou municipais, uma vez que a competência legislativa para 

disciplinar a respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, 

da CF).

Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94, que determina a necessidade de se considerar à data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos.

Nesse sentido:

 “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. 

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO 

PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER EXECUTIVO. LEI N.º 8.880/94. 

CONVERSAO DE VENCIMENTOS EM URV. DATA DO EFETIVO 

PAGAMENTO. PRECEDENTES. 1. As regras de conversão constantes da 

Lei n.º 8.880/94, norma de ordem pública e aplicação geral e imediata, 

alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, 

estaduais ou municipais. 2. Os servidores do Poder Executivo têm direito à 

conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida 

pela Lei n.º 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo 

pagamento.3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 

833.666/ES, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 

DJe 29/03/2010).

Na hipótese dos autos, o(a) autor(a), servidor(a) público(a), embora 

pertencentes ao quadro de outro Poder, recebe seus vencimentos em 

datas variáveis. Assim o percentual de 11,98% não pode ser aplicado de 

forma aleatória aos servidores do referido Poder, tendo em vista que, 

quanto a estes, não há sequer a presunção de que os mesmos, à época, 

percebiam os seus salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder 

Executivo não se encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da 

dotação orçamentária está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 

da CF, cabendo a verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou 

não de perda salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos 

meses de referência, ocorreram os respectivos pagamentos.

 Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo estadual e 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 

em URV, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

Neste ponto, verifico que o(a) autor(a) juntou aos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público.

Assim, de fato, houve significativa perda salarial quando da conversão da 

moeda, ao utilizar-se o último dia de cada mês e não o do efetivo 

pagamento como parâmetro, surgindo, indubitavelmente, o direito do(a) 

Autor(a) à parcela correspondente ao percentual reclamado, qual seja, de 

11,98%.

Não merece guarida, também a tese requerido de que à Autora caberia 

demonstrar a perda salarial ocorrida, não devendo ser acolhido o índice de 

11,98%.

Isso porque, o(a) Autor(a) demonstrou, através dos documentos 

acostados à inicial, que o Requerido não atualizou o seu salário, nos 

moldes determinados na Lei 8.880/94, já tendo entendido o STF em recente 

decisão, com repercussão geral reconhecida, acerca da aplicação do 

percentual de 11,98%: “verbis”:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro 

Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 
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DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014).

Ademais, trata-se de informação que deveria ser trazida aos autos pelo 

Estado de forma detalhada e individualizada na referida defesa, uma vez 

que a transformação do salário do(a) autor(a) para URV coube à 

Administração Pública. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS 

VENCIMENTOS EM REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO 

PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA 

PROVA. AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O 

INADIMPLEMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 

1º-F, DA LEI FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 

FEDERAL Nº 11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, 

que se renova a cada mês, conforme remansoso entendimento 

jurisprudencial já consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de 

justiça. 2. A súmula nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, 

judiciário e ministério público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo 

do percentual de 11,98% relativo à conversão da URV nos seus 

vencimentos ou proventos. 3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, 

caberia à edilidade a demonstração de que não teria havido prejuízo, nos 

termos do art. 333, inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de 

cobrança, em que a prova deve recair sobre o inadimplemento. 4. 

Descabida a exigência de comprovação da redução nominal dos 

vencimentos do autor, uma vez que o critério de conversão de todos os 

salários para URV, instituído pela lei nº 8.880/94, é regra de observância 

compulsória. 5. Quanto à forma de atualização da condenação, deve-se 

observar o disposto no artigo 1º-f, da lei federal nº 9.494/97, com redação 

dada pela lei federal nº 11.960/09. 6. Recurso de agravo desprovido. 7. 

Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira 

Câmara de Direito Público; Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 

30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 196).

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO DE 

COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013).

Com efeito, incumbia ao requerido, a teor do art. 373, II, do NCPC, o ônus 

de produzir prova quanto à existência de fato modificativo ou extintivo do 

direito buscado pelo autor, o que não ocorreu.

Anoto, ainda, que muito embora tenha alegado a existência de reajustes 

salariais, o requerido não demonstrou a existência de reestruturação na 

carreira capaz de absorver a perda ocorrida quando da conversão da 

URV. Conforme demonstrado no excerto de jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, colacionado acima, o aumento de salários por si só não 

configura o ressarcimento pela perda inflacionária da conversão em URV.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento de que eventual concessão de reajuste por lei posterior não 

implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na 

conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. Nesse 

sentido:

 ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

LEI SUPERVENIENTE POSTERIOR À LEI N. 8.880/94. REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. RECURSO REPETITIVO JULGADO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO 

DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. Os reajustes salariais 

determinados por leis supervenientes após à Lei n. 8.880/94 não tem o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

distinta, pelo que incabível a compensação e qualquer limitação temporal. 

2. Entendimento ratificado pela Terceira Seção desta Corte, ao julgar o 

REsp n. 1.101.726/SP, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do 

CPC (recursos repetitivos). 3. Nas hipóteses de pedido de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, segundo 

disposto na Súmula 85/STJ. 4. Recurso especial provido. (REsp 

1279238/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 17/11/2011).

Por fim, registro que o caso não se amolda à Súmula 339 do STF, por não 

tratar-se de aumento salarial, mas de recomposição de perda que foi 

retirado dos servidores públicos quando da conversão da moeda, 

conforme amplamente fundamentado acima.

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para 

o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a 

partir do período não prescrito, qual seja 17/11/2009, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o 

percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o 

momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação 

remuneratória que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente 

do período.

 A verba devida referente ao período anterior a 29/06/09, data em que a 

Lei n° 11.960/09 entrou em vigor, deve ser atualizada segundo as normas 

então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, e corrigida monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento de cada parcela. Contudo, a partir de 

29/06/09, e considerando, ainda, a declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, os valores devem ser corrigidos, 

segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir 

da data de cada vencimento, e acrescidas de juros moratórios 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o 

entendimento firmado no Recurso Especial n.º 1.270.439/PR, DJe de 02 de 

agosto de 2013.

O valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

 Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil .

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que 

favorece o requerido. Nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em 10 % sobre o valor da causa, o que faço com fundamento 

no artigo 85, §2º, do NCPC, tendo em vista não ser possível mensurar o 

proveito econômico, em razão do trato sucessivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário, em razão de estar fundada 

em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recurso repetitivo, REsp 1.101.726/SP , nos termos do art. 496, §4º, II, do 

CPC.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42494 Nr: 274-37.2013.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Bertoldo Sandri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airon Donizete de Sousa, Maria Cristina 

Graebin de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Samartino Albino - 

OAB:MT - 14.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlton Daily Grabner - 

OAB:228-B, Cleonice Aparecida Rufato Grabner - OAB:229-b, Delano 

Rufato Grabner - OAB:6.190/RO, Rafael Brambila - OAB:4853/RO

 Processo n. 274-37.2013.811.0030
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Cód. 42494

DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

 Designo audiência de conciliação para a data de 14/09/2018, às 09h30 

mim.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10994 Nr: 860-55.2005.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Carvalho de 

Oliveira - OAB:8806-A, Emilene Souza Borges - OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10868 Nr: 714-14.2005.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotides Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Nobres/MT, _____/_____/2018.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de 

Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 15455 Nr: 92-27.2008.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Facioni - 

OAB:45982/PR, Miguelito Cargnin - OAB:26.554/PR

 Processo n. 92-27.2008.811.0030

Cód. 15455

DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

 Nomeio a Defensora Pública atuante nesta comarca para proceder com a 

defesa do denunciado, apresentando as alegações finais, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22831 Nr: 1444-15.2011.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovania Viana da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. artigo 

109, inciso V, ambos do Código Penal, bem como no parecer ministerial, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada Geovana Viana da Silva 

Oliveira no que se refere à infração apurada nesses autos, pelo 

reconhecimento da prescrição da pretensão virtual.Não houve apreensão 

de bens e nem arbitramento de fiança. P.R.I.Com o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 14057 Nr: 451-11.2007.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40851 Nr: 688-69.2012.811.0030

 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: Antônio Castorino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 17/04/2012, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária 

pela INPC desde o ajuizamento da ação. Declaro a prescrição do período 

que antecede 05 (cinco) anos da propositura da ação. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos 

termos do Enunciado 111 do STJ. Deixo de condenar a requerida ao 

pagamento de custas, em razão da isenção legal.Tendo em vista a 

presente decisão considerando que se trata de verba alimentar com 

fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência antecipada 

para que o INSS implante o benefício da autora em trinta dias sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil 

reais).Nestes termos, dou por intimado a autarquia ré e demais presentes. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Após, o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuíza de Direito, em 

substituição legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 532 de 625



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20984 Nr: 1462-70.2010.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Josefa da Costa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21365 Nr: 1841-11.2010.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43806 Nr: 1906-98.2013.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ademir Sandri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airon Donizete de Sousa, Maria Cristina 

Graebin de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pivetta Ferrarin - 

OAB:MT - 10.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlton Daily Grabner - 

OAB:228-B, Cleonice Aparecida Rufato Grabner - OAB:229-b, Rafael 

Brambila - OAB:4853/RO

 Processo n. 1906-98.2013.811.0030

Cód. 43806

DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

 Designo audiência de conciliação para a data de 14/09/2018, às 09h30 

mim.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43481 Nr: 1534-52.2013.811.0030

 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: Luiz Carlos da Silva, Rosilene Glória de Almeida e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Martins de Campos, Marlene da Costa 

Nunes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcelo de Sousa 

Trindade - OAB:7.169, Júlio Silo da Conceição Filho - 

OAB:18.061-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Fernando Corrêa 

Ribeiro - OAB:7991/MT, Luiz Pinheiro Barbosa Neto - OAB:MT - 6846

 Luiz carlos da Silva e Rosilene Glória de Almeida e Silva em face de 

Narciso Martins de Campos e Marlene da Costa Nunes de Campos, sob a 

alegação de que possuem, há mais de 20 (vinte) anos ininterruptos, um 

imóvel localizado nesta comarca de Nobres/MT. Pugna pela procedência 

da ação, mediante o reconhecimento do domínio, pelo usucapião. 

DecidoForte no princípio dispositivo, necessária a produção de prova oral 

no caso em apreço, razão pela qual designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31/10/2018 , às 16h00 min. Intimem-se as partes 

para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando 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 do NCPC), caso ainda não o tenham feito.Nos termos do art. 455 do 

NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento..A 

parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).Em observância com o 

que dispõe o art. 357, §1º, do NCPC, intimem-se as partes para que estas 

manifestem se há esclarecimentos a serem feitos ou solicite ajustes, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes que findo o prazo a 

presente decisão se torna estável.No mais, fixo o número máximo de 03 

(três) testemunhas para cada parte por fato narrado na inicial, conforme 

dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44068 Nr: 185-77.2014.811.0030

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de M. Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, Juciane Pereira Lima - OAB:MT - 

17.763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Processo n. 185-77.2014.811.811.0030

Cód. 44068

DECISÃO

Vistos, etc.

Indefiro o pedido retro, haja vista que não compete ao Poder Judiciário 

digitalizar processo para envio as partes.

Cumpra-se, integralmente, a determinação de fl. 71.

Expeça-se o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41524 Nr: 1487-15.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airon Donizete de Sousa, Maria Cristina Graebin de 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Bertoldo Sandri, Valdecir Ademir 

Sandri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charlton Daily Grabner - 
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OAB:228-B, Delano Rufato Grabner - OAB:6.190/RO, Rafael Brambila 

- OAB:4853/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Samartino Albino - 

OAB:MT - 14.903-B

 Processo n. 1487-15.2011.811.0030

Cód. 41524

DESPACHO

Vistos, etc.

 Cumpra-se, a decisão proferida nos autos em apenso.

Após, conclusos.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16006 Nr: 764-35.2008.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jornal o Divisor - Médio Norte Rep. por 

Cristiane Mendes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:/MT 

11861

 Processo n. 764-35.2008.811.0030

Cód. 16006

DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro, intime-se o Presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente para que indique os dados da conta 

bancária relativa ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, sob pena de caracterizar crime de desobediência. O Sr. 

Oficial de Justiça deverá certificar os dados indicados.

 Atualize-se o valor do débito e após, conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43542 Nr: 1610-76.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Maciel de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Paulo Cesar da Silva - OAB:4502-RO

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. artigo 

109, inciso V, ambos do Código Penal, bem como no parecer ministerial, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Roberto Carlos Maciel de 

Sousa, no que se refere à infração apurada nesses autos, pelo 

reconhecimento da prescrição da pretensão virtual.Determino a intimação 

de Roberto Carlos Maciel de Sousa para que esse indique os dados 

bancários para a transferência da fiança recolhida, conforme consta às 

fls. 17 e 25, após, proceda com o necessário para a transferência da 

fiança.P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19232 Nr: 1910-77.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1910-77.2009.811.0030Cód. 19232DECISÃOVistos etc. I – 

DO RENAJUD1. Defiro o pleito de consulta ao RENAJUD. Em sendo 

encontrado bens, realize-se restrição de circulação e transferência. 

Proceda a secretaria deste juízo com o necessário.2. Realizada a 

restrição do veículo, encaminhem os autos ao Oficial de Justiça para que 

esse realize a avaliação do bem. Em sendo necessário expeça-se carta 

precatória para que o juízo do local em que o veículo se encontra 

determine a avaliação do bem. 2.1. Com a avaliação, conclusos para 

realização de penhora através do sistema RENAJUD. 2.2. Efetivada a 

penhora, intime-se o executado, para ofertar, se quiser a competente 

defesa, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, intime-se a exequente para se 

manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 2.3. Não sendo encontrados bens, 

intime-se a exequente para que essa indique bens passíveis de penhora 

ou requeira o que entender de direito, no prazo legal.2.4. Não havendo 

manifestação cumpra-se, o item abaixo.II – DO ARQUIVAMENTO1. A 

jurisprudência pacificou o entendimento de que é desnecessária a 

intimação da Fazenda Pública da decisão que determina o arquivamento 

provisório dos autos, vejamos:(...)2. Considerando que não houve a 

localização do devedor e/ou de bens, suspendo a presente ação pelo 

prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80. 3. 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.4. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) 

anos de arquivamento, encaminhem-se os autos conclusos. 5. 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução.6. O Prazo 

estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da data do pleito de 

suspensão da exequente e quando não existente a partir desta 

data.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO 

DE CASTROJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40227 Nr: 1970-79.2011.811.0030

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Eleno Strey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1970-79.2011.811.0030

Cód. 40227

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

 Proceda com a alteração da classe processual no sistema Apolo.

 Considerando que a sentença de fl. 67 condenou o executado a entrega 

do bem ou ao pagamento do valor equivalente e que o exequente, à fl. 84, 

pugnou pela penhora de valores, determino a intimação do exequente para 

que traga aos autos petição inicial de cumprimento de sentença em 

conformidade com o que dispõe o art. 524 do CPC, sob pena de 

arquivamento dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em nada sendo requerido no prazo acima, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22613 Nr: 1218-10.2011.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Guarberta Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 
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imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40131 Nr: 1839-07.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdR

 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:

 Processo nº. 1839-07.2011.811.0030

Cód. 40131

DECISÃO

 Vistos etc.

 I – DO RENAJUD

1. Defiro o pleito de consulta ao RENAJUD. Em sendo encontrado bens, 

realize-se restrição de circulação e transferência.

2. Realizada a restrição do veículo, encaminhem os autos ao Oficial de 

Justiça para que esse realize a avaliação do bem. Em sendo necessário 

expeça-se carta precatória para que o juízo do local em que o veículo se 

encontra determine a avaliação do bem.

 2.1. Com a avaliação, proceda com a penhora através do sistema 

RENAJUD.

 2.2. Efetivada a penhora, intime-se o executado, para ofertar, se quiser a 

competente defesa, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, intime-se a 

exequente para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias.

 2.3. Não sendo encontrados bens, intime-se a exequente para que essa 

indique bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22653 Nr: 1258-89.2011.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Isabel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22085 Nr: 664-75.2011.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Rodrigo Tissot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 664-75.2011.811.0030

Cód. 22085

DECISÃO

Vistos, etc.

Indefiro o pedido retro, haja vista que os autos foram sentenciados, às fls. 

60/61, bem como houve o trânsito em julgado, à fl. 62.

Proceda com o arquivamento dos autos, conforme determinado na 

sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21044 Nr: 1520-73.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleyber Lennor da Silva Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido do presente embargos 

de declaração. No mais, mantenho a sentença na íntegra conforme fora 

proferida às fls. 125/127. Outrossim, acolho pedido ministerial acerca do 

reconhecimento da prescrição. Consta nos autos que o recebimento da 

denúncia ocorreu em 23/01/2013 (fl. 59) e a sentença fora prolatada em 

27/07/2017 (fls. 125/127), sendo a pena fixada em 06 (seis) meses de 

detenção, a qual prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 107, 

inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI e artigo 117, todos do Código Penal. 

Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a sentença passaram 

mais de 03 (três) anos, sendo o reconhecimento da prescrição a medida 

em que se impõe. Desta feita, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c 

artigo 109, inciso VI, e artigo 117, do Código Penal, e artigo 61 do Código 

de processo Penal, bem como no parecer ministerial de fls. 140/143, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusdado Cleyber Lennor da Silva 

Duarte, no que se refere à infração apurada nesses autos, pelo 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.P.R.I.Com o trânsito 

em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43746 Nr: 1843-73.2013.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Adm. de Assoc do C Norte MT 

- Sicredi Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiney Alves da Silva, Rosângela Pereira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A, Mayra 

L. Regasso Reschke - OAB:22.293-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISAO

Vistos, etc.

 Defiro requerido no petitório retro, quanto ao desarquivamento.

 Intime-se a exequente para que requeira o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Não havendo requerimento, desde já determino o arquivamento dos autos.

 Havendo requerimento de cumprimento de sentença, proceda com 

conformidade com as determinações abaixo:

I – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 
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honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do NCPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

II – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias 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, sua impugnação.

 III – DISPOSIÇÕES FINAIS

Atente-se a gestora para o que dispõe o art. 513 do CPC, já que este 

dispositivo refere-se ao modo de intimação do executado.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19077 Nr: 1751-37.2009.811.0030

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Dias Pedroso - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT - 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1751-37.2009.811.0030

Cód. 19077

DECISÃO

Vistos, etc.

 Inicialmente verifico que a sentença de fls. 119/121 converteu a presente 

demanda em ação de perdas e danos, já que um dos bens não foi 

encontrado, e determinou a citação do requerido, contudo, 

equivocadamente, a ação esta tramitando como ação de execução de 

título judicial.

Neste aspecto, determino a alteração da classe processual no sistema 

Apolo para processo de conhecimento.

À fl. 155, consta certidão de óbito do Sr. Antônio Dias Pedroso, bem como 

certidão, à fl. 156, informando que a executada encontra-se “inativa”.

Neste aspecto, não houve citação do requerido, razão pela qual indefiro o 

pedido retro.

 Não há nos autos o contrato social da requerida, de modo que intime-se o 

autor para que proceda com a substituição processual do polo passivo da 

demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Destaco que em não havendo o cumprimento da determinação acima os 

autos serão extintos, já que a certidão de fl. 156 é data de 12/04/2014 e 

desde a referida data o autor se manifestou em diversas oportunidades 

nos autos, inclusive o processo ficou suspenso por mais de 12 (doze) 

meses sem que houvesse substituição processual ou qualquer 

manifestação quanto a certidão indicada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40091 Nr: 1795-85.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Luiz Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS - OAB:102041

 Processo n. 1795-85.2011.811.0030

Cód. 40091

DECISÃO

Vistos, etc.

Indefiro o pedido retro, haja vista que o valor penhorado foi desbloqueado, 

conforme decisão de fl. 32. Assim, intime-se a exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo legal.

 Em nada sendo requerido cumpra-se a determinação abaixo.

II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

1. Determino o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.

3. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos de arquivamento, 

encaminhem-se os autos conclusos.

 4. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

5. O Prazo estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da data do novo 

pleito de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT, ______/_____/2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16659 Nr: 1407-90.2008.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Rodrigues da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42539 Nr: 332-40.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comércio de Calcário Cuiabá Ltda, Marcos 

Makoto Murai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Santana de Souza - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabius Delboni de Andrade - 

OAB:12.5763, Josué Gracindo Alves - OAB:12.522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 332-40.2013.811.0030

Cód. 42539

SENTENÇA

Vistos etc.

 O exequente à fl. retro requereu a desistência do processo.

 Decido.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que não há nos autos peça de defesa.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Condeno o exequente ao pagamento das custas remanescentes.

P.R.I.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40480 Nr: 246-06.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilia Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9141 Nr: 583-73.2004.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denofa do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete Grandi Zaffari, Gilberto José Zaffari, 

Gilmar Viletti, Flábia Real da Silva Rondon, Tania Terezinha Londero, João 

Armindo Albernaz Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT-3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jailine Frasson - OAB:7724, 

Nevio Manfio - OAB:4390-A

 Processo nº. 583-73.2004.811.0030

Cód. 9141

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 216.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42044 Nr: 2118-56.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josue Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Segurs Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:, LÍDIO FREITAS DA ROSA - OAB:17587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15.013/MT

 Autos nº. 2118-56.2012.811.0030

Código: 42044

SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 O exequente manifestou às fls. 263/264 pela concordância dos valores 

apresentados pela executada, pugnando pela expedição de alvará judicial.

 Tendo em vista o pagamento do débito, bem como a concordância da 

parte autora com o valor depositado em juízo, julgo extinto o presente feito 

com fundamento no art. 924, II, do CPC.

 Expeça-se alvará de levantamento judicial, devendo o valor depositado 

ser transferido à conta indicada na petição retro.

 Destaco que o alvará judicial deverá ser somente no que tange ao valor 

da condenação, isto é deverá ficar reservado o valor dos honorários 

advocatícios no montante de R$ 4.682,33 (quatro mil seiscentos e oitenta e 

dois reais e trinta e três centavos) – planilha de fl. 261 – verso, já que na 

fase de conhecimento o exequente esteve representado pela Defensoria 

Pública.

Intime-se a Defensoria Pública para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Em sendo requerido o levantamento dos valores dos honorários 

advocatícios, desde já defiro o pedido.

 Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 P.R.I.C.

Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal e após o cumprimento da determinação acima, 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41703 Nr: 1685-52.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinha Pereira de Almeida Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Cláudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 11/09/2012, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária 

pela INPC desde o ajuizamento da ação. Declaro a prescrição do período 

que antecede 05 (cinco) anos da propositura da ação. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos 

termos do Enunciado 111 do STJ. Deixo de condenar a requerida ao 

pagamento de custas, em razão da isenção legal.Tendo em vista a 

presente decisão considerando que se trata de verba alimentar com 

fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência antecipada 

para que o INSS implante o benefício da autora em trinta dias sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil 

reais).Nestes termos, dou por intimado a autarquia ré e demais presentes. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Após, o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuíza de Direito, em 

substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68900 Nr: 376-83.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBdDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHS-M, MHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 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 

de Ref. 18, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43815 Nr: 1919-97.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emílio Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivael Xavier Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA 

- OAB:21790/O, Bento José de Alencar - OAB:14.539, EDUARDA 

STHEFANI ZEILINGER - OAB:21.692/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 
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CAMPOS - OAB:6950/O

 Autos nº. 1919-97.2013.811.0030

Código. 43815

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposta por Emílio Pereira de 

Almeida em face do Espólio, que responde pelas dívidas do falecido Rivael 

Xavier Pereira.

 I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo a inicial, eis que preenche os termos do artigo 524 do NCPC.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do NCPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias 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, sua impugnação.

 IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Em relação aos demais pedidos constantes na inicial executória, os 

mesmos serão analisados caso não haja o pagamento voluntário.

 Atente-se a gestora para o que dispõe o art. 513 do CPC, já que este 

dispositivo refere-se ao modo de intimação do executado.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43429 Nr: 1478-19.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 478-19.2013.811.0030

Cód. 43429

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, em 

consonância com o que dispõe o art. 535 do CPC, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Deixo de fixar a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, haja vista a sua 

inaplicabilidade à Fazenda Pública.

 Em havendo concordância com os cálculos apresentados, cumpra-se o 

item abaixo.

III – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS

Ante a manifestação pela concordância dos valores apresentados, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

requisição dos valores mediante RPV ou precatórios, conforme os 

cálculos apresentados pelo exequente, remetendo os autos ao arquivo 

provisório, até o pagamento.

 Em havendo requerimento de destaque dos honorários contratuais, desde 

já defiro-o, no percentual indicado no contrato juntado aos autos.

 Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção do processo de execução.

 Expeça-se o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41705 Nr: 1687-22.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irda Cláudia de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1687-22.2012.811.0030

Cód. 41705

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

Considerando que o Tribunal manteve a sentença prolatada por este juízo, 

não há que se falar em processo de conhecimento, assim, chamo o feito à 

ordem para determinar a desconsideração das petições de fls. 137/138 e 

151/163, bem como revogar o despacho de fl. 140.

 I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, em 

consonância com o que dispõe o art. 535 do CPC, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Deixo de fixar a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, haja vista a sua 

inaplicabilidade à Fazenda Pública.

 Em havendo concordância com os cálculos apresentados, cumpra-se o 

item abaixo.

III – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS

Ante a manifestação pela concordância dos valores apresentados, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

requisição dos valores mediante RPV ou precatórios, conforme os 

cálculos apresentados pelo exequente, remetendo os autos ao arquivo 

provisório, até o pagamento.

 Em havendo requerimento de destaque dos honorários contratuais, desde 

já defiro-o, no percentual indicado no contrato juntado aos autos.

 Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção do processo de execução.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44763 Nr: 770-32.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT - 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 770-32.2014.811.0030

Cód. 44763

DECISÃO

Vistos, etc.

Indefiro o pedido retro, haja vista que a tentativa de citação do executado 

se deu no mesmo endereço indicado à inicial, cuja tentativa de citação 

também já havia ocorrido, conforme certidão de fl. 50. Ademais, verifico 

que o exequente não esgotou os meios de localização do executado.

 O que se vê, no caso em análise, é que a ação se prolonga pela inércia 

do exequente que não traz aos autos comprovação do esgotamento de 

localização do executado ou requerimentos para a tentativa de localização 

deste.
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 Assim, intime-se o exequente para que traga aos autos endereço do 

executado atualizado e diferente dos indicados no processo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

 Em não havendo manifestação, no prazo assinalado acima, intime-se o 

exequente, pessoalmente, para que cumpra esta determinação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Havendo cumprimento desta decisão, proceda com a citação do 

exequente conforme decisão de fls. 82/83.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44016 Nr: 138-06.2014.811.0030

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emílio Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivael Xavier Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Leandro de 

Campos - OAB:6950

 Autos nº. 138-06.2014.811.0030

Código: 44016

DECISÃO

Vistos etc.

Vistos, etc.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 60570 Nr: 4040-93.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11443, Claudia Felicio Garcia - OAB:19292, MARCELO FELICIO 

GARCIA - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SynaraVieira Gusmão - 

OAB:11175

 Autos n. 4040-93.2016.811.0030

Código n. 60570

DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se pedido de homologação de termo de acordo extrajudicial em que 

ROSIANE VIEIRA DE ALMEIDA e ANETE SIQUEIRA BEZERRA, entabularam 

com a intermediação da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL-DPE, referente 

à guarda, alimentos e visitas dos menores DAFINI GABRIELY ALMEIDA 

GONÇALVES, DANIELI VITORIA ALMEIDA GONÇALVES, DANILO ALMEIDA 

GONÇALVES E DERIK ALMEIDA GONÇALVES, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Anexado aos autos o termo de acordo extrajudicial às fls. 01/02 e cota da 

defensoria à fl. 03, juntamente com os demais documentos das partes e 

menores às fls. 04/11.

Assim, RECEBO a inicial em todos os seus termos e DEFIRO os benefícios 

da justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Abra-se vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MPE para 

manifestação, voltando-me os autos conclusos.

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, do NCPC) e com 

isenção de custas.

Às providências.

Nobres/MT, 25 de novembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62028 Nr: 422-09.2017.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito José de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Fabiula Müller, Koening - OAB:22.165/MT, Gustavo 

Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista o 

novo endereço informado, impulsiono os autos para que seja citado e 

intimado o executado para comparecer á audiência de Conciliação 

designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 14 horas e 15 minutos, 

tudo em cumprimento à decisão de Ref: 5.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9164 Nr: 586-49.2009.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IMG, JCGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101 Prazo do Edital:20 dias 

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Adão Mendes da Silva Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando 

Regularização) Valor das Custas Processuais:544,26 (quinhentos e 

quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) Prazo para pagamento:5 

dias Pagamento sob pena de:que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Nome e cargo do digitador:Ana Luzia 

Rodrigues Barros da Silva Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30074 Nr: 598-92.2011.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ítalo Lenzi, Adaci Elusa Lenzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Intimo o Procurador dos Embargantes Celito Liliano Bernardi, para no 

prazo legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 216, no 

valor de R$ 4.301,50 (quatro mil trezecentos e um reais e cinquenta 

centavos.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10694 Nr: 384-04.2011.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Homero da Silva Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 Intimo o Procurador do Embargante Nilton Gomes da Silva, para no prazo 
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legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 96, no valor de 

R$ 413, 40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos.)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4136 Nr: 566-68.2003.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adm. do Brasil LTDA ( Adm Exportadora e Importadora 

S/A )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Rogério de Julio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, Fabíola Pasini - OAB:5.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008

 Intimo o Procurador do Embargado Celito Liliano Bernardi, para no prazo 

de 5 (cinco) dias efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 123, 

no valor de R$ 799,47 (setecentos e noventa e nove reais e quarenta e 

sete centavos.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31228 Nr: 341-96.2013.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Farmácia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nortelândia (Laboratório 

Municipal de Nortelândia)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Mendes dos Santos 

Souza - OAB:9.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Intimo o Procurador do Exequente Cristiane Mendes dos Santos Souza, 

para no prazo legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 

68, no valor de R$ 609,38 (seiscentos e nove reais e trinta e oito 

centavos.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30890 Nr: 7-62.2013.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlei de Souza Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo os Procuradores do Requerente José Lídio Alves dos Santos e 

Roberta Beatriz do Nascimento, para no prazo legal efetuar o pagamento 

das Custas Processuais de fl. 76, no valor de R$ 544,26 (quinhentos e 

quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36061 Nr: 932-87.2015.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Batista dos Santos, José Brito dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado, para que proceda com a 

COMPLEMENTAÇÃO da diligência do oficial de justiça, conforme certidao 

de 11/06/2018 (Ref: 26), por meio da Central de Pagamento de Diligência 

(CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42159 Nr: 1714-26.2017.811.0031

 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: GILSON FERNANDES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-B, MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - 

OAB:23959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º, do CPC impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), 

Dra. MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES, OAB/MT 23959-O, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

16/08/2018 ás 09:00 horas.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61136 Nr: 1002-19.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO FABRE CIPRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO DELLAQUA - 

OAB:5283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de INTIMAÇÃO do executado na zona rural desta 

Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente 

paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do 

Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60629 Nr: 692-13.2018.811.0090

 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: NMDOG, JDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Comarca de Londrina/PR, 

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 o 

Ministério Público.Remetam-se os autos à Comarca de Londrina/PR com as 

nossas homenagens.Proceda-se às anotações e baixas necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Decisão prolatada às 14h53 do dia 12/06/2018, dada a 

urgência que o caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47294 Nr: 465-62.2014.811.0090

 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: MARIA FATIMA CAROLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 540 de 625



exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de RPV para o 

pagamento da execução.

 Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

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. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46878 Nr: 134-80.2014.811.0090

 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: ADEMIRA APOLINARIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de RPV para o 

pagamento da execução.

 Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

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. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49280 Nr: 472-20.2015.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BCDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BARBARA CRISTINA DA COSTA 

SANTOS, Cpf: 05795211923, Rg: 8797681-5, Filiação: Regina Fátima da 

Costa Santos e José Francisco dos Santos, data de nascimento: 

21/05/1988, brasileiro(a), natural de Ibaiti-PR, convivente, estudante, 

Telefone 9909-7337. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE por todo conteúdo da 

decisão proferida nos autos que INDEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS 

SOLICITADAS.

Despacho/Decisão: Autos nº: 472-20.2015.811.0090.Código Apolo nº: 

49280.Vistos, etc.Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência 

manejada por Barbara Cristina da Costa dos Santos, formalizado na 

Delegacia Municipal de Nova Canaã do Norte (MT), sob o fundamento de 

violência doméstica perpetrada por seu irmão Gustavo André da Costa 

Santos.Aduz a postulante, em síntese, que no dia 13/07/2015, acompanha 

do marido (Leandro) e da mãe (Regina), foi até a Fazenda São Francisco 

para visitar seu pai, que lá reside. Informa que sua mãe (Regina) possui 

medida protetiva a fim de não se aproximar da pessoa de Gustavo. Que 

em razão das medidas protetivas, pois Gustavo reside com o pai na 

Fazenda São Francisco, Bárbara o marido e a mãe (Regina) aguardaram 

José na residência do caseiro da Fazenda.Menciona que encontrou com 

Sr. José na residência do caseiro e que, em seguida, Gustavo teria 

chegado ao local e a impediu de arrumar as malas de José, recebendo de 

Gustavo um empurrão e um chute na perna. Assevera a declarante que 

esqueceu um telefone celular no local, e que foi informada que Gustavo 

pegou o aparelho e que não iria devolver. Alega que além de ter sido 

agredida por Gustavo, este empurrou o pai forçando-o a entrar no carro, 

dando-lhe um empurrão e um ‘safanão’.Desta feita, pugna pela concessão 

de medidas protetivas que obrigam o autor da violência ao afastar-se do 

domicílio ou local de convivência, bem como a proibição de se aproximar 

da ofendida, de manter contato, e de frequentar sua residência. É o 

sucinto relatório.DECIDO.Inicialmente, cabe registrar que tramitam perante 

este juízo os autos de n. 292-04.2015.811.0090 (código 48795) que trata 

de ação de reintegração de posse promovida por Gustavo André da Costa 

Santos e José Francisco dos Santos, em desfavor de Ralph André da 

Costa Santos, Regina Fátima da Costa Sakamoto e Ricardo Massayuki 

Sakamoto.Dos documentos acostados ao mencionado processo, 

verifica-se que Barbara Cristina da Costa Santos já possui medida 

protetiva, fundada na Lei Maria da Penha, deferida contra a pessoa de 

Gustavo André Costa Santos, nos autos de n. 2014.597-3, que tramita 

perante a Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.Naqueles autos, consta que 

Gustavo André Costa Santos está proibido de se aproximar de Barbara e 

seus familiares (genitora e convivente); proibido de contato com a 

ofendida e seus familiares; bem como proibido de frequentar a residência 

da ofendida.Portanto, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido, como ensinam os §§ 1º e 2º do art. 301, do CPC, 

a medida que se apresenta é a extinção dos presentes autos.Não 

obstante a extinção sem a análise de mérito, como já mencionado nos 

autos de reintegração de posse, é importante registrar que a ordem judicial 

proveniente da comarca de Ibaiti-PR determina que Gustavo não se 

aproxime de Barbara, o que não impede que a ofendida altere o seu 

endereço. Todavia, a medida protetiva não autoriza a vítima a utilizá-la 

para outros meios.Assim sendo, forte em tal fundamento, INDEFIRO o 

pedido de concessão de medidas protetivas formulado por Barbara 

Cristina da Costa dos Santos, com fulcro no art. 267, inciso V, do Código 

de Processo Civil, e declaro EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito.INTIME-SE a requerente.Cientifique-se a Autoridade Policial e o 

Ministério Público.Ante o termo de representação criminal, OFICIE-SE a 

autoridade policial, para informar se fora instaurado inquérito policial 

visando à apuração dos fatos.Após, ARQUIVEM-SE imediatamente os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.Nova Canaã do Norte, 11 de 

agosto de 2015.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deikson Lourenço dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 28 de junho de 2018

Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-13.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MARIA DONIZETTI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 30 de julho de 2018, às 13h15min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-35.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEM PEREIRA CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 30 de julho de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-50.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMINDA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 30 de julho de 2018, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-65.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 30 de julho de 2018, às 14h.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 1914-52.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanir A. da Silva - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 12/09/2018 

às 15h.Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto 

no artigo 335.Havendo desinteresse do réu 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 do autor ou do réu 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 pelo 

autor (CPC art. 344).Proceda a Secretaria a correção na capa dos autos, 

uma vez que constam as partes como exequente e executado, devendo 

Evanir A. da Silva ME constar como autor e Centrais Elétricas 

Mato-grossenses S/A como requerido.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 11 de junho de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63458 Nr: 1430-71.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Figueiredo Rosa, Rubens Ramos de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CASSIO FIGUEIREDO ROSA, Rg: 

33.721.887-0, Filiação: Benedito Cruz Rosa /. Marina Figueiredo Rosa, data 

de nascimento: 30/07/1983, brasileiro(a), natural de Catanduva-SP, 

solteiro(a), atividade rural, Telefone 66 3572-1556. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 28 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN

Resumo da Inicial: AÇÃO PENAL - DENÚNCIA COMO INSCURSO NOS 

PRECEITOS DO ART. 155, §4º, I a IV, DO CÓDIGO PENAL

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Tendo em vista o ofício n. 

253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, dando conta da 

impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça nas audiências 

agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois responde, também, pela 

comarca de Apiacás nestes mesmos dias, redesigno a audiência para o 

dia 28 de setembro de 2018 às 13h30.Proceda-se as intimações 

necessárias.Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janice Schroeder, 

digitei.

Nova Monte Verde, 07 de junho de 2018

Bruno César Singulani França Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32884 Nr: 256-71.2006.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JPdS, FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:OAB/MT15881-A, Edson Campos de Azevedo - OAB:GO 37.420, 

ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - OAB:17811, FERNANDO NISHIKAWA - 

OAB:13.169/O

 Código 32884 – Autos n. 256-71.2006.811.0091

DESPACHO

Vistos em correição.

O ato de comunicação da parte sobre a renúncia do patrono é de 

responsabilidade única e exclusiva deste, nos termos do artigo 112 do 

Código de Processo Civil, art. 5º, parágrafo 3º, e art. 34, XI, da lei n. 

8.906/94.

Portanto, intime-se o causídico para que comprove a comunicação à parte 

de que não atuará mais no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

restar sem efeito a aludida renúncia.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70293 Nr: 712-69.2016.811.0091

 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: Rosemari Moura Millnitz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Bonifácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 
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OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70293 - Autos n.712-69.2016.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 26 de outubro de 2018, às 14h20.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41031 Nr: 770-48.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doroti Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Impulsiono para intimação do Apelado: (...) Vistos em correição. 

Certifique-se a tempestividade do recurso interposto. Outrossim, diante da 

interposição de Recurso de Apelação, intime-se o apelado para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os presentes 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

apreciação do recurso interposto, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62011 Nr: 166-19.2013.811.0091

 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: LZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS, GS, AS, RZS, GS, ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Ap. P. de 

Figueiredo - OAB:MT 13.421, Cintia Laureano Leme - OAB:MT 6907, 

Edson Mitsuo Tiujo - OAB:35933/PR, ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Intimação da parte autora para comprovar o recolhimento da guia para 

expedição da Carta Precatória para a cidade de Goiânia/GO, para oitiva da 

testemunha Itapu]a Prestes de Messias, no prazo de 10 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62389 Nr: 542-05.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMARIO VALHEJO RODRIGUES - Vulgo 

"Jibóia"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DALMARIO VALHEJO RODRIGUES - 

VULGO "JIBÓIA", Cpf: 51836254172, Rg: 1047593-1, Filiação: Etelvina 

Valhejo Rodrigues e Maximo Espindola Rodrigues, data de nascimento: 

30/12/1970, brasileiro(a), natural de Laguna Caaarapã-MS, convivente, 

assalariado - trabalha em fazenda região, Telefone (66) 8434-4631. 

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. INTIMAÇÃO DO INDICIADO PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, INFORME OS DADOS BANCÁRIOS PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR 

PAGO A TÍTULO DE FIANÇA, SOB PENA DE REVERSÃO A INSTITUIÇÕES 

FILANTRÓPICAS VINCULADAS A ESTE JUÍZO..

Sentença: Vistos em cooperação, Dalmario Valhejo Rodrigues foi 

denunciado como incurso nas sanções do art. 180 do CP, por fato 

ocorrido em janeiro de 2013. A inicial foi recebida em novembro de 2013 

(fl. 40). Por não ter sido encontrado, o processado foi citado por edital e 

quedou-se inerte, razão pela qual o procedimento e o prazo prescricional 

foram suspensos nos moldes do art. 366 do CPP em março de 2018 (fl. 

77).Os autos vieram para análise da ocorrência da prescrição. É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido. A sanção prevista para o delito 

apontado varia de 01 a 04 anos de reclusão, o que gera prescrição pela 

sanção máxima em08 anos. Contudo, os elementos constantes nos autos 

e a ausência de antecedentes ou de reincidência anterior aos fatos 

autorizam a presunção de que, mesmo em caso de condenação, a 

reprimenda não ultrapassará 02 anos, o que gera a prescrição da 

pretensão estatal em quatro anos, tempo já decorrido entre o recebimento 

da inicial e a suspensão do processo e do prazo prescricional.Posto isso, 

registrando a inutilidade da continuidade do procedimento para a 

pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V, 

ambos do CP, extingo a punibilidade do acusado. Determino a devolução 

do valor recolhido à título de fiança pelo processado, devendo o mesmo 

ser intimado via edital para, no prazo de cinco dias, informar os dados 

bancários para transferência. Caso continue em silêncio, desde já, 

determino que a quantia vinculada a este feiro seja direcionada para a 

conta bancária desta comarca, existente para o recebimento das 

transações penais.Com as informações pelo sentenciado, expeça-se o 

necessário, tudo sem necessidade de novas decisões.A MOTOCICLETA 

DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O DETRAN/MT, caso já não tenha 

sido efetivada tal diligência pela autoridade policial.Sem custas. 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, Janice Schroeder, 

digitei.

Nova Monte Verde, 12 de junho de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62011 Nr: 166-19.2013.811.0091

 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: LZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS, GS, AS, RZS, GS, ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Ap. P. de 

Figueiredo - OAB:MT 13.421, Cintia Laureano Leme - OAB:MT 6907, 

Edson Mitsuo Tiujo - OAB:35933/PR, ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 24 de agosto de 2018 às 

15h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 543 de 625



 Cod. Proc.: 76298 Nr: 529-30.2018.811.0091

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Este Juízo - Comarca de Nova Monte Verde, Sidnei 

Terres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Druzian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamar Lima da Silva - 

OAB:14.828, Lana Mara Bueno Ferreira Oliveira - OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O, 

Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Com o proposito de não causar prejuízo para as partes, tendo em vista a 

intimação de fl. 120 e certidão de fl. 121, reencaminho a decisão de fl. 119 

para intimação dos causídicos habilitados à fl. 15 e fls. 18/21.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 67599 Nr: 615-50.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/16168MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 60849 Nr: 1724-70.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO 

AGROPECUARIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MARCOS RUTZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TADEU CORTEZ DA SILVA 

- OAB:22433/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77582 Nr: 2978-80.2017.811.0095

 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: ARIVANIL FERNANDES, IRACLIDES FRANCISCO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 interdição de IRACLIDES FRANCISCO PINTO nomeando 

como curador ARIVANIL FERNANDES.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.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80504 Nr: 1418-69.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] de alimentos, por certo que o art. 4º da Lei de Alimentos permanece 

em vigor.4.1) Assim, por imposição legal e por haver expressa menção da 

necessidade dos menores no recebimento dos alimentos e sendo certo 

que é desconhecida a renda mensal do requerido, FIXO os alimentos 

provisórios no importe 30% (trinta por cento) do salário mínimo, ou seja R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), desde a 

citação.5) INTIMEM-SE a parte autora e seu advogado para comparecerem 

à audiência supra designada. 6) Por se tratar de interesse de incapaz, 

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Publico para colheita de seu 

parecer.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80302 Nr: 1320-84.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSR, MVDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE o exequente, por intermédio do seu patrono para, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazer aos autos o título executivo, bem como os 

documentos pessoais da parte exequente, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75277 Nr: 1706-51.2017.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR GUSTAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o requerente para informar o atual endereço da parte requerida, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, tendo em vista a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 18, onde informou que não localizou 

o lote referido no mandado, bem como perguntou para alguns moradores 

sobre o requerido mais ninguém o conhecia.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75476 Nr: 1834-71.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR GUSTAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita a parte autora. Isto porque o 

extrato bancário de fl. 15, por si só não é suficiente para comprovar a 

insuficiência de recursos financeiros do requerente.

Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71810 Nr: 1913-84.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plinio Cavagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armatek Obra Brazil Serviços em Estruturas 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARYANNA NATASHA PORTO DE 

GODOI - OAB:63610/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 80302 Nr: 1320-84.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSR, MVDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono da parte autora para trazer aos 

autos o título executivo, bem como os documentos pessoais da parte 

exequente, sob pena de extinção, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 40268 Nr: 122-56.2011.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valcir Belle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Nartins - OAB:13994, Renato Chargas Correa da Silva - OAB:8184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Marcon Marchetti - 

OAB:45.355 PR

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de abrir vista para a parte exequente manifestar-se 

quanto ao resultado da pesquisa de fls. 288/290, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60357 Nr: 277-25.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Quanto aos pedidos de fl.147, realizo em gabinete consulta, via sistema 

BACENJUD e INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço 

atual da parte executada Cleomar Diesel, CPF nº 284.874.199-68 conforme 

extrato em anexo.

Após realização da pesquisa, caso reste frutífera ou infrutífera, ou caso 

seja encontrado o mesmo endereço descrito na inicial, intime-se a parte 

autora para manifestar em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60084 Nr: 965-21.2011.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Nat. Ren. - 

IBAMA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perimetral Indústria e Comércio de Madeiras 

Ltda -ME, Maria Aparecida Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

OAB:1707682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para que se 

manifeste requerendo o que entender por direito, 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.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60144 Nr: 53-87.2012.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cezar Auler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unidade de Ensino Superior Resende de 

Freitas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mendes da Silva - 

OAB:7603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de Ação Declaratória de Recisão Contratual c/c Danos Morais e 

Materiais e Devolução de Parcelas Pagas, proposta por Paulo Cezar Auler, 

em face de Unidade de Ensino Superior Resende de Freitas LTDA.

Entre um ato e outro do processo, conforme fl.75 os autos foram 

impulsionados com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manifestar, entretanto, mesmo devidamente intimada quedou-se inerte 

(fls.76/77).

Ademais, restou determinada a intimação pessoal da parte requerente, 

conforme fl.78, restando frutífera a intimação, como se verifica no 

mandado de intimação e na certidão do oficial de justiça juntado nos autos 

(fls.79/80).

Ocorre que, após o decurso do prazo, em diligências para a intimação da 

parte requerente, para requerer o que de direito entender, sob pena de 

extinção, nota-se que a mesma, depois de passado quase 01 (UM) ANO, 

não se manifestou nos autos, conforme certidão de fl.81.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Como se sabe, é dever da parte promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir para o devido prosseguimento do feito, sendo que a parte 

requerente assim não o fez, restando caracterizado o abandono da 

causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Em relação às custas processuais, CONDENO a parte requerente ao 

pagamento.

 Todavia, sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

ficará suspensa a sua condenação aos ônus da sucumbência, até que 

possam satisfazê-las sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação, nos termos do artigo 98, §3º do 

Novo Código de Processo Civil.
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P.R.I.C.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37616 Nr: 404-02.2008.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa-S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katiane Soares de Alburquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MS 

nº11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar proposta 

pelo Banco Finasa S/A em desfavor de Katiane Soares de Albuquerque.

À (fl. 133), foi determinado a intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Após, houve juntada de certidão informando que o requerente apesar de 

devidamente intimado conforme (fl. 141), deixou transcorrer o prazo sem 

se manifestar nos autos conforme (fl. 142).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Como se sabe, é dever da parte promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir para o devido prosseguimento do feito, sendo que a parte 

requerente assim não o fez, restando caracterizado o abandono da 

causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63574 Nr: 575-46.2014.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR VIEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDGAR VIEIRA DE SOUSA, Cpf: 

66077060372, Rg: 2798767-1, Filiação: Antonia Vieira de Sousa, data de 

nascimento: 30/11/1980, brasileiro(a), natural de Teresina-PI, solteiro(a), 

soldador, Telefone 6691612241. 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: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

e condeno EDGAR VIEIRA SOUSA à pena de 05 (cinco) meses e 11 

(onze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do 

crime previsto no artigo 155, §1 e §2º, do Código Penal. Em atenção ao 

que dispõe o artigo 33, § 2º, Código Penal, tendo-se em conta ainda que o 

acusado não é reincidente, fixo o REGIME ABERTO para o início do 

cumprimento da pena privativa de liberdade.Nos termos do art. 44 do 

Código Penal SUBSTITUO A PENA privativa de liberdade por 02 penas 

restritivas de direitos a ser especificada pelo juízo de 

execução.CONDENO, ainda, o acusado ao pagamento das custas 

processuais, no prazo de cinco dias, contados da intimação, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, nos termos do item 2.28.2 da Secção 28 da 

CNGC-CGJ. Mas, considerando tratar-se de réu assistido por advogado 

dativo, declaro isenção de pagamento.Em atenção ao § 1º do artigo 387 do 

Código de Processo Penal, concedo ao acusado o direito de recorrer em 

liberdade, posto que ausentes os pressupostos legais para decretação de 

prisão preventiva.Após o trânsito em julgado expeça-se os ofícios ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor para anotações de praxe. Oficie-se, ainda, à Justiça Eleitoral, 

para fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.A seguir, certificado 

o trânsito em julgado para acusação e defesa, expeça-se a guia de 

execução penal, remetendo-se ao juízo das execuções penais, para o 

cumprimento da pena e, após, dê-se baixa na Distribuição e 

Relatórios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 15 de junho de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 2587-53.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de ref: 117.

Desta feita, nos termos do artigo 162 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

01 de agosto de 2018, às 14h00min.

Intimem-se as partes e testemunhas para comparecerem em audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40884 Nr: 634-30.2012.811.0022

 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: Sônia Quirino Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anari Vilela de Moraes - 

OAB:10.215-B/MT, Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrona patrona da autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67377 Nr: 468-85.2018.811.0022

 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: OCdSG, YVMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 
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feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57814 Nr: 1906-20.2016.811.0022

 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: VHdMC, Jessica da Mata Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 052/CGJ, impulsiono o 

feito para republicar a intimação, intimando o patrono do autor, para que no 

prazo legal apresente impugnação as contestações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67735 Nr: 599-60.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Henrique de Souza ou Ailton Dias de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 052/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o defensor do réu, para no prazo legal, apresentar 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58106 Nr: 2051-76.2016.811.0022

 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: SQP, LKPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLHdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712, JACQUELINE GEVIZIER NUNES RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Daniele Luzini dos Reis - OAB/MT nº 21712/O, para promover a 

defesa dos requeridos, para tanto manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68526 Nr: 889-75.2018.811.0022

 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: RCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando a patrona da autora para manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça Ref: 24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59023 Nr: 2487-35.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE GEVIZIER NUNES 

RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Drª 

Agnes Lais de Oliveira dos Anjos - OAB/MT nº 19872/O, para promover a 

defesa da parte requerida, para tanto apresentar contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60742 Nr: 728-02.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono do autor, para manifestar nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 66.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69375 Nr: 1237-93.2018.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJdS, CAAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a representação ofertada pelo Ministério 

Público, para o fim de APLICAR aos adolescentes SAMUEL JOSÉ DA 

SILVA e CARLOS ANDERSON ARAÚJO DA SILVA, devidamente 

qualificados nos autos, medida socioeducativa de internação prevista no 

art. 112, inciso VI, por prazo indeterminado, não podendo ultrapassar o 

período de 3 (três) anos, pela prática do ato infracional correspondente ao 

crime previsto no artigo 157, incisos II e V, §2ºA, inciso I, do Código 

Penal.Desta feita, considerando a gravidade da infração (o ato infracional 

descrito na representação foi praticado mediante grave ameaça, com uso 

de arma de fogo e em concurso de pessoas), as circunstâncias da 

infração (o que demonstra a periculosidade dos adolescentes) e a 

capacidade dos adolescentes em cumprir medida socioeducativa (inexiste 

nos autos qualquer documento que demonstre não ser recomendável por 

questão física e/ou mental a internação do adolescente), com fulcro no 

artigo 122, inciso I, do ECA, APLICO aos representados SAMUEL JOSÉ DA 

SILVA e CARLOS ANDERSON ARAÚJO DA SILVA a medida 

socioeducativa de INTERNAÇÃO, por prazo indeterminado, devendo ser 

reavaliada a cada 04 (quatro) meses, conforme disposto no artigo 121, § 

2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para fins de reinserção 

social e educação do adolescente.Oficie-se o Juízo da Vara da Infância e 

Juventude que tramita a guia de internação provisória do menor Samuel 

José da Silva, comunicando-lhe da presente decisão.Nos termos do 

Informativo n.º 583 do STJ, determino a imediata internação do menor 

Carlos Anderson Araújo da Silva. Nos termos previstos na CNGC/MT, 

oficie-se IMEDIATAMENTE o Juízo da Vara da Infância e Juventude da 

Comarca de Rondonópolis-MT, Cuiabá, Cáceres, solicitando vaga para 

internação do representado.Concedida a anuência, expeça-se o mandado 

de apreensão do menor, comunicando imediatamente a Autoridade Policial, 

a fim de que seja providenciada a transferência do menor, o que deverá 

ser feito mediante o acompanhamento de um dos Conselheiros

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42719 Nr: 970-97.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Manfrim Mazero, Sandra Helena Manfrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para manifestar e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53686 Nr: 362-94.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdS, GdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono doa autora, para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias acerca da petição ref: 64.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42599 Nr: 855-76.2013.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milenia Agrociências S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Bossa 

Grassano - OAB:21151, PATRICIA GRASSANO PEDALINO - OAB:16932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Souza Brito Filho 

- OAB:13.625/B, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito aos patronos das partes para manifestarem nos autos requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47930 Nr: 2194-36.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leyde Bruna Alves dos Santos

 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 52/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o defensor do réu, para no prazo legal 

apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56101 Nr: 1189-08.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdA, MVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a defensora da autora, para manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 45, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50729 Nr: 891-50.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnys Leão de Araújo Alves Almeida

 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 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o defensor do réu para apresentar memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52119 Nr: 1503-85.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o defensor do réu, para apresentar memoriais 

finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63733 Nr: 2091-24.2017.811.0022

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Rodrigues Vasto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Juarez José Vasto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando a patrona da inventariante para que no prazo 

de 05 (cinco) dias manifeste nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52710 Nr: 1691-78.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Burati Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o defensor do réu para apresentar memoriais 

finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54558 Nr: 637-43.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Henrik Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Danilo Bessa Santos - 

OAB/MT nº 21460/O, para promover a defesa do réu, para tanto 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59601 Nr: 168-60.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Matheus Alves dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. 

Edson Correa da Silva - OAB/MT nº 22.655/O, para promover a defesa do 

réu, para tanto apresentar as razões da apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43131 Nr: 1365-89.2013.811.0022

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Polga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para apresentar 

impugnação a contestação apresentada em fls 157/212/vº no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65358 Nr: 2791-97.2017.811.0022

 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: Bertoldo Kulkamp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Analia Dorigon Kulkamp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Serafim Silva - 

OAB:MT/19232, João Acássio Muniz Júnior - OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono do inventariante, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos, conforme despacho ref: 4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61123 Nr: 919-47.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Hildebrando Alves Monteiro

 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 52/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o defensor do réu para que no prazo legal 

apresente memoriasi finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58354 Nr: 2165-15.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Oliveira Santos

 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 052/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o defensor do réu, para apresentar memorias finasi no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55985 Nr: 1128-50.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos das Graças Santos

 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 52/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o defensor do réu, para apresentar memoriais 

finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40946 Nr: 695-85.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVCdO, Maria Zelia Caires dos Santos, Maria Zelia 

Caires dos Santos, TCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benair Nogueira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 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

 Vistos em correição,

Promova-se a intimação do executado por intermédido de seu advogado 

(fls. 207), nos termos do art. 513, § 2º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46172 Nr: 1535-27.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nirça Borges Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Vistos em correição.

Dou por prejudicado a análise dos embargos de declaração do exequente 

de ref. 30 e do pleito do executado de ref. 41, tendo em vista que o REsp. 

1.532.516/RS e o REsp. 1.438.263-SP foram desafetados.

Diante do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no recurso de agravo de 

instrumento n.º 100773/2016, interposto em face da decisão proferida nos 

autos de código 43769 em trâmite neste juízo, cuja matéria idêntica ao 

presente feito, o qual deu parcial provimento ao recurso determinando a 

conversão do cumprimento de sentença em liquidação, verifico a 

necessidade de chamar o feito a ordem.

Senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - 

SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RESP 1.438.263/SP 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ACP NÃO ABRANGIDA NO 

REPETITIVO – PRELIMINAR REJEITADA - PRESCRIÇÃO - NÃO 

OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO - RESP N. 

1273643/PR - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - MÉRITO - 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - VIABILIDADE – POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO - PRINCÍPIOS DA 

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE - ART. 5º 

LXXVIII, DA CF - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - RESP 1361800/SP – INCLUSÃO DOS EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA - ADMISSIBILIDADE - FINALIDADE DE 

RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO - REPRESENTATIVO RESP 

1392245/DF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este 

Recurso, porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no 

Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do 

IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco 

do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública 
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promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n.1998.01.1.016798-9, 

que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal) (AgInt no AREsp 

978.014/SP).

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil 

possuem legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento da sentença 

coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos 

inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros 

associativos do IDEC. Matéria definida em recurso representativo da 

controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS).

Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação da sentença 

genérica proferida em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do 

crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do 

Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois isto garante a celeridade e 

a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do 

consumidor.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de 

conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade 

contratual (repetitivo REsp 1361800/SP).

Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção 

monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo 

existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de 

eventuais depósitos da época de cada plano subsequente (REsp 

1392245/DF)” (Grifo nosso).

Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.

Proceda-se a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o 

procedimento do feito para Liquidação de Sentença, procedendo às 

devidas retificação nos autos.

Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 155233 Nr: 2338-50.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Cesar de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 Intimar o advogado Dr. Juedil Marciano Pires da Silva, que patrocina a 

defesa do denunciado, para audiência designada para o dia 16 de julho de 

2018, às 16h00, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas de 

acusação e defesa e realizado o interrogatório do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 11555 Nr: 2298-25.2005.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A .da Silva & Alves da Silva Ltda, Raimar Abílio 

Bottega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Ney Ferreira Gomes ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Ferreira Gomes Filho - 

OAB:4330/MT, Humberto Fernando Monteiro Ferreira - OAB:4.507, 

Raimar Abílio Bottega - OAB:3882, RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882/O, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araujo - OAB:9098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Ferreira Gomes 

Filho - OAB:4330/MT, Humberto Fernando Monteiro Ferreira - 

OAB:4.507

 CITAR o Executado na forma do art.523 e art.525 do CPC/2015, a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos, sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110653 Nr: 1765-17.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Auxiliadora Carvalho Mezzomo, FCM, MCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Antonio Mezzomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 Intimar para no prazo meanifestar sobre a juntada de ref.81

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157488 Nr: 3206-28.2018.811.0028

 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: Paulo Laurentino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da perícia designada para o dia 14 de setembro de 

2018 às 13:50, devendo comparecer nas dependência deste fórum, 

conforme determinado na decisão de ref.4

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122394 Nr: 1620-24.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Arnaldo da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ref.56 e 57

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131176 Nr: 330-37.2017.811.0028

 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: Viturina Antonia da Silva Rodrigues

 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 dda juntada de ofício de ref.39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135401 Nr: 2129-18.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Vieira dos Santos

 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 da juntada de ref.48

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 121306 Nr: 1358-74.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Vital da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inimar da juntada de ref.51

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124459 Nr: 2258-57.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: terezinha da silva barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ref. 54

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130984 Nr: 244-66.2017.811.0028

 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: ELENA RONDON FIGUEIREDO DE LIMA

 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 da juntada de ref.35

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 11660 Nr: 2398-77.2005.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A . Da Silva & Alves da Silva LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Ney Ferreira Gomes ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abílio Bottega - 

OAB:3882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Ferreira Gomes 

Filho - OAB:4330/MT, Humberto Fernando Monteiro Ferreira - 

OAB:4.507

 INTIMANDO as partes da decisão proferida nos autos às fls. 91/91v, bem 

como para que o representante legal da Exequente- Márcio André da 

Silva, compareça nesta Secretaria, para assinar o termo de penhora 

lavrado nos autos, na condição de fiel depositário dos bens penhorados..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 13652 Nr: 1734-12.2006.811.0028

 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: Osmir Francisco Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Monteiro da Costa - 

OAB:8363, Débora Simone Rocha Faria - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Miranda Fontes - 

OAB:14132

 INTIMANDO a parte requerente, de que foi efetuado o registro de restrição 

judicial de veículo automotor pertencente ao executado por meio do 

sistema RENAJD, caberá ao exequente diligenciar no sentido de localizar o 

bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para 

indicar o paradeiro dos veículos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107757 Nr: 1033-36.2015.811.0028

 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: Willian Lemos da Silva Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana do C. Costa Marques - 

OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8.506-A

 Destarte, AFASTO a preliminar arguida.Sanadas as preliminares. 

Passa-se a análise do processo.Observa-se que embora intimado através 

de seu representante legal a manifestar-se quanto ao laudo pericial de 

Ref.49, o Requerente manteve-se silente.Dou por encerrada a instrução, 

vistas para a alegação final.INTIME-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127605 Nr: 3263-17.2016.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Batista Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeniffer Bruna Campos Moreira, Rosilandia de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDER LUIS CATARIN - 

OAB:31077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 127605

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se a requerida para manifestar acerca da proposta de acordo 

presente na ref. 49, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Verifica-se que os requeridos já foram citados durante o trâmite na 

Comarca de Apucarana/PR, tendo inclusive a revelia decreta por aquele 

juízo, sendo assim, merece acolhimento o pedido de item “b” formulado 

pelo autor.

 Considerando que o autor requer o cancelamento da audiência de 

conciliação anteriormente designada DEFIRO o pedido. Dê-se ciência ao 

conciliador.

 Certifique-se acerca da manifestação da requerida sobre a proposta de 

acordo e façam os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 87626 Nr: 996-77.2013.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michelle Pfeffeir do Carmo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Birajara da Silva, Claudia Lucia de Amorim Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Vicente Novaczyk - 

OAB:3391-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 Vistos, etc.

Observa-se dos autos que não houve a citação de todos os herdeiros, 

devendo ser efetivada a citação de todos, com a devida certidão de 

citação positiva ou não, e de manifestação dos mesmos.

Intime-se a inventariante para apresentar os documentos solicitados pela 

PGE /MT (petição de ref.20).

Após, cumpridos os atos determinados e lançadas as devidas certidões, 

voltem-me conclusos para encaminhamento à PGE/MT e ao representante 

do Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 37810 Nr: 2872-43.2008.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Luzia da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio-Procuradora Federal - OAB:1585256

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício da auxilio doença, desde o dia 

25.08.2007 (dia seguinte ao indeferimento do requerimento administrativo) 

nos termos do art.43 da Lei 8.213/91, observado prazo prescricional 

quinquenal, devendo incidir sobre os valoresDessa forma, por analogia ao 

julgamento das ADI´s 4357 e 4425, uma vez que o Plenário do STF ainda 

não se manifestou acerca da correção monetária incidente sobre as 

condenações contra a fazenda pública anteriores a constituição do débito, 

em consonância com o Acórdão proferido no RE 870947 RG/SE, os 

mesmos devem incidir nos termos acima descritos, já que em caso 

análogo houve pronunciamento e modulação dos efeitos pelo 

STF.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, 

que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do 

CPC/2015) do valor da condenação. Condeno, ainda, a parte requerida ao 

pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ.Deixo de 

remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários 

mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.A teor do que dispõe o Provimento 

n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: 

Benedita Luzia da Silva Costa2.Benefício concedido: Auxílio Doença3.Data 

do início do benefício: 25.09.2007.4.Renda mensal inicial: 01 Salário 

MínimoA calcular, nos termos do art.29, II da Lei 8.213/91.5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado).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.: 81534 Nr: 1783-43.2012.811.0028

 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: Irene Sebastiana Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT, Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira 

Peixoto-Procurador Federal - OAB:, Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora por meio de seu advogado constituído para intimar à 

manifestar acerca da informação juntada às fls. 175/176 pelo INSS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012803-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR LUIZ LACOTIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018122-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU NERES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018122-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU NERES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015502-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017342-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAIL SERGIO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013096-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE AMORIM DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-63.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 552 de 625



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010263-63.2015.8.11.0028; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÕES]. Partes do processo: REQUERENTE: JOANA GONCALVES 

DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido Analisando os autos, 

verifica-se a juntada de comprovantes de pagamento em favor da 

requerente – Id 9864297. Desta forma, ante o cumprimento da obrigação, 

exaurida está a função jurisdicional e a extinção é a medida que se impõe. 

ANTE O EXPOSTO tem-se por satisfeita a obrigação pela parte requerida 

e, por consequência, opino pela EXTINÇÃO dos autos, com fundamento no 

art. 924, inciso I, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015822-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por ROSARIA HELENA DA SILVA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente 

que é titular da unidade consumidora n. UC 1469141, e, nos dias 07, 08, 11 

e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia 

elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, 

verifico que as pretensões do requerente não encontra amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

a requerente na época do evento danoso – apagão, a requerente estava 

com a UC sem consumo. No relatório de consumo do cliente, consta que a 

UC permaneceu sem nenhum consumo durante o período de 04/2014 a 

01/2016. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011163-80.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTAO DE CREDITO MASTERCARD (REQUERIDO)

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011163-80.2014.8.11.0028 REQUERENTE: LEIZA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: CARTAO DE CREDITO MASTERCARD, BANCO VOTORANTIM 

S.A. Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITOS C/C 

ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por LEIZA GOMES DA SILVA 

em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. Designada audiência de 

conciliação para o dia 03/10/2017, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora intimada para o ato. (Id 10137401) ANTE AO 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011754-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017599-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GUERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

14:40h.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 47388 Nr: 1773-04.2009.811.0028

 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: Mercado Bom Pastor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azil dos Anjos Ramos Muniz, José Maria dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584-MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Cobrança em que ARI ANTONIO FACCO DALLA 

NORA ME (MERCADO BOM PASTOR) move em face de AZIL DOS ANJOS 

RAMOS e JOSE MARIA DOS SANTOS.

Analisando os autos, nota-se que a parte exequente foi intimada para 

manifestar nos autos, sob pena de extinção.

 Decorreu o prazo determinado, o mesmo manteve-se inerte, Ref. 46. A 

extinção do feito e a medida que se impõe.

Nesse passo, em se tratando de inércia da parte exequente, deve ser 

extinto:
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Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da presente demanda, sem 

julgamento do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95.

Sentença publicada no Apolo.

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações.

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95.

Viviany Cecilia Assis Dias

Juíza Leiga

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 43117 Nr: 692-20.2009.811.0028

 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: Rosiane Aparecida Fonseca de Moraes ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Pedro do Rosário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584-MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Cobrança em que ROSIANE APARECIDA FONSECA 

DE MORAES ME (BY ROSE) move em face de SIDNEY PEDRO DO 

ROSÁRIO.

Analisando os autos, nota-se que a parte exequente foi intimada para 

manifestar nos autos, referente a negativa de intimação, certidão do oficial 

na ref. 54.

 Decorreu o prazo determinado, a mesma manteve-se inerte, Ref. 63. A 

extinção do feito é a medida que se impõe.

Nesse passo, em se tratando de inércia da parte exequente, deve ser 

extinto:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da presente demanda, sem 

julgamento do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95.

Sentença publicada no Apolo.

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações.

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95.

Viviany Cecilia Assis Dias

Juíza Leiga

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41309 Nr: 158-76.2009.811.0028

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Conceição Taques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Euclides dos Santos Filho, Pedro Fontes 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura - 

OAB:6755

 Vistos em correição.

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

A autora, devidamente intimada deixou de comparecer à audiência do dia 

23/05/2017 (ref. 56) sem justificativa, demonstrando, dessa forma, sua 

falta de interesse em prosseguir com a ação.

Ante ao exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente processo, sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95.

 Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95.

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações.

 Sentença publicada no APOLO.

Submeto os autos a MM. Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95.

Viviany Cecilia Assis Dias

Juíza Leiga

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53894 Nr: 214-75.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armiro Turibio Dornelas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Forte Peças e Serviços para Caminhões Ltda - 

Posto de Molas Cambé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Cantarelli - 

OAB:11964/MT, Namir Luiz Brenner - OAB:11326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilena Vieira da Silva - 

OAB:13603/A

 Vistos em correição.

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

O autor, devidamente intimado deixou de comparecer à audiência do dia 

19/06/2017 (ref. 51) sem justificativa, demonstrando, dessa forma, sua 

falta de interesse em prosseguir com a ação.

Ante ao exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente processo, sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95.

 Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95.

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações.

 Sentença publicada no APOLO.

Submeto os autos a MM. Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95.

Viviany Cecilia Assis Dias

Juíza Leiga

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 43111 Nr: 673-14.2009.811.0028

 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: Rosiane Aparecida Fonseca de Moraes ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Alex Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584-MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Cobrança em que ROSIANE APARECIDA FONSECA 

DE MORAES ME (BY ROSE) move em face de JOSEMAR ALEX BISPO.

Ocorre que, a requerida não cumpriu com o acordo extrajudicial firmado 

em 04/05/2009 e devidamente homologado por sentença em 15/10/2009.

 Analisando os autos, nota-se que a exequente foi intimada para 

manifestar nos autos, em razão da certidão do oficial de Justiça de ref. 52, 

70. Decorrido o prazo, a mesma manteve-se inerte, a extinção do feito é a 

medida que se impõe.

Nesse passo, em se tratando de inércia da parte exequente, deve ser 

extinto.

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;

Corroborando, disciplina o §4º, do artigo 53, da Lei 9.099/95, diz que:

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.

Cabe ressaltar que a execução visa a expropriação de bens do devedor, 

a fim de satisfazer o direito do credor (art. 824 do CPC) e, para tanto, 

incumbe ao credor envidar esforços para que o processo atinja essa 

finalidade, indicando bens livres e desembaraçados do executado 

passíveis de penhora, e evitando diligencias desnecessárias e que 

retardam ou atrapalham o regular andamento do feito, mormente no 

Juizado Especial, orientado, entre outros, pelo princípio da celeridade 

processual.

ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da presente demanda, sem 

julgamento do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC c/c art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95.

Sentença publicada no Apolo.

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações.

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95.

Viviany Cecilia Assis Dias

Juíza Leiga

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56550 Nr: 720-51.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PS-CdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Franklin da Silva Botof - 

OAB:11.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11.347/MT, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8.506-A

 Vistos em correição,

 Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de beneficio do seguro 

obrigatório em que VERA LUCIA DA SILVA move em face da PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

 Analisando os autos, nota-se que a parte requerente foi intimada para a 

parte nova juntada dos documentos, pois estavam ilegíveis. (ref 42)

Decorreu o prazo determinado, e a mesma manteve-se inerte. (ref. 45) 

Dessa forma a extinção do feito é a medida que se impõe.

Nesse passo, em se tratando de inércia da parte exequente, deve ser 

extinto:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da presente demanda, sem 

julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, III, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95.

Sentença publicada no Apolo.

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações.

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95.

Viviany Cecilia Assis Dias

Juíza Leiga

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 31622 Nr: 1027-73.2008.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atila Josias Correa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quatro Marcos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Lima Camargo - 

OAB:293400/SP

 Vistos em correição,

 Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Obrigação de Dar c/c indenização por dano moral em 

que ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA move em face da FRIGORIFICO 

QUATRO MARCOS LTDA

Analisando os autos, nota-se que a parte requerente foi intimada para 

manifestar nos autos no prazo de 10 dias (ref. 69)

Decorreu o prazo determinado, e a mesma manteve-se inerte. (ref. 78) 

Dessa forma a extinção do feito é a medida que se impõe.

Nesse passo, em se tratando de inércia da parte exequente, deve ser 

extinto:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da presente demanda, sem 

julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, III, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95.

Sentença publicada no Apolo.

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações.

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95.

Viviany Cecilia Assis Dias

Juíza Leiga

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 136817 Nr: 2770-06.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 
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Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Luis de Oliveira Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luis gutemberg - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público, pela qual imputa à 

THIAGO LUIS DE OLIVEIRA CARMO, a prática do delito tipificado no art. 

309, da Lei 9.503/97 (CTB).

O denunciado foi devidamente citado, sendo-lhe entregue cópia da 

denúncia ofertada pelo Ministério Público, bem como devidamente 

cientificado para comparecimento à audiência instrutória designada, 

oportunidade em que oferecerá oralmente resposta à acusação, na forma 

do art. 81 da Lei nº 9.099/1995.

Intime-se o denunciado através do patrono constituído nos autos, 

informando-lhe que deverá trazer à audiência suas testemunhas, até o 

limite máximo de 05 (cinco), ou apresentarem requerimento para que se 

proceda à sua intimação, conforme dispõe o art. 78, §1°, da Lei 9.099/95.

 Intimem-se as eventuais vítimas e as testemunhas arroladas na peça 

acusatória para comparecimento, sob pena de condução coercitiva, além 

de multa e responsabilização criminal, na forma dos artigos 218 e 219 do 

Código de Processo Penal.

Atente-se a serventia deste juízo que em caso de testemunhas militares, 

estas deverão ser requisitadas na forma do art. 221, §2º do CPP.

Requisitem-se folhas de antecedentes criminais atualizada da denunciada, 

bem como certidões criminais correspondentes ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca.

Autue-se o presente feito como ação penal, promovendo-se as alterações 

cabíveis, bem como o cumprimento do Prov. 9/2012 – Art. 1º, VI.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Aguarde-se a realização da AIJ.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINA EDNA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010049-38.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JUSCELINA EDNA DE MORAES 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS, proposta por 

JUSCELINA EDNA DE MORAES, em face da OI S.A. Anote-se que, na 

espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a 

requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome da 

requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se 

depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 595,17, 

referente contrato 5042755221, inserido em 24/08/2011. Afirma que 

sofreu constrangimentos ao ter o nome negativado, razão pela qual requer 

a reparação por danos morais. Destaque-se, que a requerida afirma que 

houve a contratação dos serviços, que houve a instalação no mesmo 

endereço constante na exordial, e que o titular deixou de efetuar os 

pagamentos das faturas durante o período que o serviço foi 

disponibilizado. Porém não comprovou a relação jurídica entre as partes, 

não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Na contestação apresentada 

foram trazidas apenas telas computadorizadas que não possuem valor de 

prova judicial, por se tratar de prova unilateral, podendo ser alterado. Não 

trouxe aos autos prova cabal, contrato, relação de consumo, gravação ou 

outra documento que comprove que a requerente tenha utilizado dos 

serviços fornecidos pela requerida. Logo, demonstrada a conduta ilícita da 

parte requerida em efetuar cobrança por serviço não solicitado, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Aliado a 

inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da 

requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da sua 

negligência. A responsabilidade da requerida deve ser efetivamente 

considerada, ainda que objetivamente, no evento que gerou os danos 

suportados pelo reclamante, o que, por si só, já é um fator determinante do 

dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no 

artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, como se vê: A figura do dano 

moral é apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de 

incômodos causados pela conduta da requerida, bem como pela quebra 

da paz social da parte requerente. Analisando detidamente os autos, o 

extrato anexo a inicial, a requerente, tem várias negativações posteriores 

a restrição aqui discutida, demonstrando que a mesma não zela pela 

pontualidade dos seus pagamentos. Ainda assim, não afasta o dever da 

requerida em reparar os danos causados, pela negativação indevida. As 

jurisprudências também nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA POSTERIOR. TRATANDO-SE DE INSCRIÇÕES NEGATIVAS 

POSTERIORES, NÃO SE APLICA A SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00 COM 

MODERAÇÃO, ANTE A EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR LEGÍTIMA. 

SITUAÇÃO DIVERSA DAQUELE QUE JAMAIS TEVE QUALQUER 

ANOTAÇÃO LÍCITA. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER AVALIADA 

APENAS PARA EFEITO DA MENSURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO 

PROVIDO, POR MAIORIA. (Recurso Cível Nº 71006226062, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais – TJ/RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 26/08/2016). Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

DANO MORAL CARACTERIZADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES 

POSTERIORES DO NOME DO CONSUMIDOR – DEVE SER LEVADA EM 

CONSIDERAÇÃO PARA A QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E NÃO 

PARA AFASTÁ-LA – VERBA INDENIZATÓRIA – MINORADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Demonstrada a prática do ato 

ilícito, bem como o nexo de causalidade entre este e o prejuízo 

injustamente suportado pela autora, manifesta a ocorrência do dano moral 

e o consequente dever de indenizar. II – O valor do dano moral deve ser 

reduzido em virtude da existência constante de restrições em nome da 

autora/consumidora. Pois bem, no que pertine ao quantum a ser 

indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado 

analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

requerente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: I – DECLARAR a inexistência do débito de R$ 595,17, referente 

contrato 5042755221, bem como determinar a exclusão do nome da 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA); II – 

CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83717 Nr: 5324-15.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria híbrida em face do INSS, ambos 

já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.11.

Impugnação à ref. 14.

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 exigido 

legalmente, especialmente os informados na inicial.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, 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 16h00mim (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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87383 Nr: 7714-55.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODULIA RAMOS 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:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89503 Nr: 9026-66.2017.811.0059

 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: Sebastião Luz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90159 Nr: 9384-31.2017.811.0059

 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: SILVESTRE JORNOOKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92497 Nr: 10692-05.2017.811.0059

 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: CESARINA ALVES DA CUNHA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48925 Nr: 4650-76.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Oliveira Mendes, YOML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Lima Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4650-76.2013.811.0059 (Código: 48925)

Antes de efetivar a ordem de liberação dos valores depositados em Juízo, 

para fins de cumprimento do Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97594 Nr: 1252-48.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que a parte autora apresente copias dos 

documentos pessoais legíveis para que venha viabiliza a expedição de 

oficio de implantação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8191 Nr: 601-36.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Círio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento do provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, 

Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte requerida para manifestação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 82132 Nr: 4317-85.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanderly Geraldo Gonçalves, Silene Coelho Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para retirar a certidão de 

casamento averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22275 Nr: 2278-28.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Mendes Leoncini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2278-28.2011.811.0059 (Código: 22275)

Antes de efetivar a ordem de liberação dos valores depositados em Juízo, 

para fins de cumprimento do Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 48925 Nr: 4650-76.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Oliveira Mendes, YOML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Lima Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o certificado à f.26, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 10(dez) dias, informar os dados bancários da conta 

corrente a ser transferido o valor pecuniário depositado em juízo.

Intime-se.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 48925 Nr: 4650-76.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Oliveira Mendes, YOML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Lima Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial de fl. 24 e determino a intimação da autora para 

informar se o débito alimentar foi quitado pelo executado ou se estão 

pendentes de pagamento.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56165 Nr: 1084-51.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO E DA SILVA, Divino Eterno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estes processo foi extinto, mas uma das partes se manifestou, 

requerendo o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, 

aduzindo que um acordo extrajudicial não teria contemplado tal verba.

Tentada a intimação da parte contrária para ser implementado o direito ao 

contraditório, foi certificado nos autos que a parte não esta representada 

por adbvodo nos autos.

DECIDO.

A situação apresentata nos autos revela que a medida pretendida pela 

parte exequente carece ser discutida em ação própria, eis que a 

discussão dos termos do acordo não pode ser resolvida aqui, 

especialmente quando não seja possível oportunizar-se o contraditório à 

parte supostamente devedora.

Por causa disso, determino o arquivamento destes autos na condição de 

findo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66225 Nr: 1817-80.2016.811.0059

 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: Alexandre Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JK Publicidade On Line Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FRANCES ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:282450

 A preliminar suscitada pela parte ré confunde-se com o mérito e com ele 

será apreciado.

Assim, fixo prazo de até 15 dias para que as partes possam 

manifestar-se quanto ao eventual interesse na produção de outras 

provas, devendo, se for o caso, detalhar os fatos que pretendem 

demonstrar, sob o risco de preclusão.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000128-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE AV. RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - 

TELEFONE: (66) 35691216 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS AUTOS 

Nº 1000128-13.2018.8.11.0059 ESPÉCIE: [Dissolução] PARTE AUTORA: 

Nome: ELUZENILDA FERREIRA DA SILVA Endereço: Rua 04, s/n, Setor 

Aeroporto, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 

CITANDO(A): Nome: ADEMAR MARQUES DA SILVA Endereço: 

desconhecido o. VALOR DA CAUSA: R$ 954,00 FINALIDADE: CITAÇÃO 

da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de quinze (15) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, oferecer resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecer desde logo o rol de 

testemunhas e documentos, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular, RESUMO DA INICIAL: A requerente ingressou em Juízo com 

presente Ação de Divórcio Litigioso em desfavor do requerido. 

DESPACHO: Aqui se revela ação de divórcio litigioso, ajuizada por 

ELUZENILDA FERREIRA DA SILVA em face de ADEMAR MARQUES DA 

SILVA. Preliminarmente, defiro à requerente os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Considerando que a parte requerente afirmou estar 

separada de fato do requerido há mais de 30 (trinta) anos, não sabendo 

precisar seu paradeiro, deverá a Secretaria Judicial expedir o necessário 

para citar a parte requerida por edital, nos termos do artigo 257, II, do 
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Código de Processo Civil, com o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido sem 

manifestação o prazo para resposta, nomeio, desde já, como advogado 

dativo Tiago Ferreira de Morais – OAB/MT 22588/O, para o patrocínio da 

defesa do demandado, o qual deverá ser intimado, via telefone ou mesmo 

no balcão da Secretaria Judicial, para manifestar aceitação do encargo e, 

em caso de afirmativo, deverá apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias. Apresentada resposta, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar. Após, volvam-me os autos conclusos. , 4 de junho de 

2018 Assinado Digitalmente JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000271-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ABREU LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000271-02.2018.8.11.0059. 

AUTOR: MARLENE ABREU LUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se revela ação para concessão de aposentadoria por 

invalidez. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

prosseguimento, determino que seja procedida a citação do demandado, 

mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar contestação. No 

caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá a parte ré 

apresentar, desde logo quesitos e indicar assistente técnico. Após, a 

Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que ela tem o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais quesitos para 

formulação da perícia médica, bem como para que posse indicar 

assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini 

Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 15 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1000406-14.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000406-14.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: LUIZ MIGUEL DE MORAIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Aqui se tem ação cautelar de sustação de protesto com pedido 

liminar inaudita altera parts, proposta por LUIZ MIGUEL DE MORAIS em 

face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Considerando que o presente 

feito é conexo à ação de execução fiscal, cujo código é 65752, a qual 

tramita de forma virtual perante a 1ª Vara Cível desta Comarca, bem assim 

tendo em vista o disposto no artigo 2º, parágrafo único, da Portaria 

77/2016-PRES, determino o imediato cancelamento da distribuição do 

presente junto ao PJe, devendo a demanda ser distribuída para 

processamento no Sistema Apolo e encaminhada à 1ª Vara. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000345-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ORACILDA CANDIDA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000345-56.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ORACILDA CANDIDA DE SOUZA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se revela ação para 

concessão de benefício assistencial ao portador de deficiência. 

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do 

artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Na exordial, a parte 

requerente pugnou pela concessão do benefício liminarmente, aduzindo 

estarem presentes os requisitos legais para tanto. Em que pesem as 

alegações perpetradas pela parte autora, bem como os documentos 

médicos acostados ao feito, para a concessão de benefício previdenciário 

em tela, é impositiva a produção de prova pericial, não somente a médica, 

como também o estudo psicossocial para fins de aferição da 

hipossuficiência financeira. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação do demandado, mediante remessa dos autos, para, 

querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se produção de 

prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo, quesitos e 

indicar assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a 

parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, 

bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, 

desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar 

a perícia em data e horários oportunamente agendados pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução 

nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, 

fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos 

honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades 

que tornam imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos 

médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, 

etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que apenas com a 

promessa de elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de 

médicos. 2 – Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas 

partes. 3 - Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, 

para comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a 

ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; Após, 

determino que se expeça ofício à Equipe Multidisciplinar do Juízo para que, 

em 30 (trinta) dias a contar da intimação, realize estudo psicossocial junto 

à residência da parte autora, constando-se como objeto do estudo a 

análise quanto à hipossuficiência financeira alegada, bem como deverão 

ser respondidos os quesitos eventualmente apresentados pelas partes. 

Elaborados os laudos e encartados aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 15 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000420-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

IRAMAIA ROSANA MANTELLI PEZATTI MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000420-95.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: IRAMAIA ROSANA MANTELLI PEZATTI 

MARQUES Aqui se tem ação para busca e apreensão promovida por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

IRAMAIA ROSANA MANTELLI PEZATTI MARQUES. Consta nos autos que 

as partes entabularam contrato de alienação fiduciária de um veículo 

automotor identificado com o CHASSI 9BD1105BSG1575826 e PLACA 

QBR 8419. Os autos registram que o valor financiado foi de R$ 55.279,76 

(cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e seis 

centavos), tendo as partes pactuado que o pagamento se realizaria por 

meio de 60 (sessenta) parcelas mensais. Aduziu o autor que a parte 

requerida teria deixado de efetuar o pagamento desde a 23ª parcela, 

vencida em 22/08/2017. A parte requerente notificou a requerida por meio 

de carta registrada com aviso de recebimento, acerca da mora no 

adimplemento de suas obrigações decorrentes do contrato de alienação 

fiduciária. Diante da inércia da parte requerida e diante do esgotamento 

dos meios para obter o pagamento do débito, a parte requerente ajuizou 

presente ação em que pediu a tutela de urgência consistente em busca e 

apreensão do bem dentre outras consequências decorrentes da mora. 

Decido. O Decreto-lei 911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “o 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário” Sendo assim, tendo ficado demonstrada a 

mora por meio da notificação extrajudicial, defiro a liminar e determino a 

expedição de mandado de citação e de busca e apreensão do veículo 

automotor objeto desta ação. Caso o bem seja encontrado e apreendido, 

expeça a Secretaria deste Juízo ofício ao DETRAN requisitando a 

suspensão da cobrança e no apontamento de quais débitos relacionados 

ao RENAVAM, bem como, caso o bem seja apreendido, expeça ofício a 

Secretaria Estadual da Fazenda de Mato Grosso, requisitando a 

abstenção na cobrança de eventuais débitos relativos a IPVA incidentes 

sobre o bem. Deverá a Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado 

de busca e apreensão, além de outras faculdades e advertências dirigidas 

à parte requerida, que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Arbitro 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico obtido com esta demanda. Poderá o senhor oficial de justiça 

usar as faculdades previstas no artigo 212 do Código de Processo Civil e 

utilizar de reforço policial caso seja demonstrada a necessidade, ficando 

também autorizado arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a 

apreensão do bem. Em tempo, deverá o meirinho, no ato da citação da 

parte requerida, cientifica-la que de que esta dispõe do prazo de 05 

(cinco) dias, após a execução da liminar, para purgar a mora, efetuando o 

pagamento integral do débito, caso contrário a propriedade se consolidará 

em favor do requerente. Outrossim, o prazo para a apresentação de 

defesa é de 15 (quinze) dias, a contar do cumprimento da liminar. Porto 

Alegre do Norte/MT, 28 de junho de 2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 98403 Nr: 1720-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE CONFRESA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janari Wanderley da Costa, alcunha "Pura 

Bucha", Jose Soair de Oliveira Junior, Cleberson de Souza Cardoso, vulgo 

"Cebolão", José Andrade Cavalcante, Renato Gomes Vieira, Jaymison 

Ernandes de Oliveira, Josenilton da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B, TARCÍSIO 

BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Defiro o pedido ministerial retro (ref. 64).

Assim sendo, oficie-se à Cadeia Pública local, a fim de que Monny Kelly 

seja considerada companheira do acusado Josenilton da Silva Pereira 

para fins de visita, realizando, em seguida, os procedimentos 

burocráticos, conforme requerido pelo Parquet.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103425 Nr: 4532-27.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liandro Matias da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder M. P. Medeiros - 

OAB:MT-19095

 Considerando que o procurador do acusado não poderá comparecer à 

audiência retro, visto que atuará na sessão do Tribunal do Júri na 

Comarca de Juína-MT, conforme documentos retro, defiro o pedido 

formulado, razão pela qual redesigno a solenidade para inquirição da 

testemunha TAINARA SILVA LOPES para o dia 22 de agosto de 2018, às 

18h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Ciência ao MPE e à Defesa.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103596 Nr: 4639-71.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE CONFRESA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE OLIVEIRA CARVALHO, Carlos 

Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 Nestes autos de prisão em flagrante, os suspeitos CARLOS PEREIRA 

ALVES e SOLANGE OLIVEIRA CARVALHO, foram presos em flagrante 

delito pela prática do delito porque, na data de 08 de junho do corrente 

ano, teriam praticado os delitos tipificados, ela, no artigo 217-A, com a 

extensão do artigo 13, §2º, alínea “a”, e ele, no artigo 217-A, todos do 

Código Penal e apenas Carlos no artigo 12 da Lei nº. 10.826/03. 

Analisando-se os autos, tem que o flagrante foi homologado, tendo o Juízo 

plantonista convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva.

 Entrementes, realizada audiência de instrução, no dia 12/06/2018, foi 

concedida a liberdade provisória para Solange Oliveira Carvalho, tendo a 

segregação cautelar do suspeito Carlos Pereira sido mantida, conforme se 

depreende da decisão contida na referência 21.

Ocorre que, inconformado com aludida decisão, o Ministério Público 

interpuseram recurso em sentido estrito (referência 28), pugnando pelo 

conhecimento o referido recurso, seu provimento, a fim de que seja 

decretada a prisão preventiva de Solange Oliveira de Carvalho.

 Assim, no que tange à interposição de tal peça acusatória, cumpra-se 

com o disposto nos artigos 588 e 589, ambos do Código de Processo 

Penal.

 Intime-se a defesa técnica de Solange Oliveira Carvalho para que 

apresente contrarrazões recursais.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 99326 Nr: 2213-86.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do estado de Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiena Ribeiro de Meneses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João José da Silva - 

OAB:5416/MA

 Cumprida as diligêncas, devolvam-se os autos ao Juízo decrepcante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 98349 Nr: 1691-59.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Borges Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Moreira Cardoso - 

OAB:GO9387

 Considerando que a realização da solenidade restou frustada, diante da 

informação de que a testemunha não mais reside no endereço relatado 

nos autos, conforme certidão do Oficial de Justiça, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 82071 Nr: 4267-59.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irismar Pinto de Assunção, ROSIANE PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA, para CONDENAR ROSIANE PEREIRA DA 

SILVA, já qualificada nos autos, às penas previstas para o crime tipificado 

nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (Lei de 

Drogas) na forma do art. 69 do Código Penal.Com fundamento no princípio 

da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 

da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), passa-se à dosimetria da reprimenda. 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, 

COMBINADO COM O ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006Insta mencionar que o 

artigo 42 da Lei n. 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na 

fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no 

art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do 

produto. No caso em apreço, em que pese ter sido apreendida pequena 

quantidade, (cerca de 6,40g) de entorpecente, a natureza da droga 

(cocaína) e sua potencialidade demonstra grande potencial lesivo, bem 

como deve ser levado em consideração a diversidade das substâncias 

encontradas, tendo em vista ter sido apreendida mais 17,2g de maconha. 

Nesse norte, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica 

em 6 (seis) meses para o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de 

Tóxicos, bem como também devendo ser considerado para majorar a 

sanção básica em 6 (seis) para o crime tipificado no art. 35, caput, da 

referida lei.Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da 

culpabilidade do condenado.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42665 Nr: 1642-41.2018.811.0019

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Agnaldo Teles Tonzar-MEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o requerente a fim de que proceda ao pagamento da 

diligência da oficiala de justiça, ou forneça meios, para o cumprimento da 

sentença de ref.11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24299 Nr: 243-79.2015.811.0019

 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: Denise Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roverson Ramos dos Santos Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado de ADAIR PEDRO DA SILVA da decisão 

de ref.135.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37118 Nr: 2144-14.2017.811.0019

 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 Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Marino da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA ESTEFANI DE 

ALMEIDA - OAB:22868/O

 Certifico que intimo o advogado nomeado acerca do despacho de ref.54.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29877 Nr: 951-95.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Certifico que intimo o advogado do cálculo de ref.88, conforme decisão de 

ref.82, para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-83.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ZAGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000056-83.2017.8.11.0019. REQUERENTE: CRISTIANE ZAGO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95 Verifica-se no 

ID 11753297 que a parte promovente requereu a desistência do presente 

feito. Conforme preceitua o art. 485, VIII, do Novo CPC, o juiz não resolverá 

o mérito quando homologar a desistência. Neste passo, verifica-se que 

desistência é faculdade da parte autora, que encontra obstáculo apenas 

em norma de ordem pública, quando houver indícios de que a parte 

utilizou-se de ardil. No presente caso, não há nos autos qualquer elemento 

capaz de inferir que haja mácula às normas de ordem pública ou prejuízos 

à parte adversa ou terceiro, cabendo ao juiz, tão somente proferir 

sentença homologatória da desistência para que produza os seus 

regulares efeitos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo 

sem resolução do mérito e HOMOLOGO a desistência requerida pela parte 

autora, tudo com fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC. Ademais, 

CONDENO a parte autora em custas, acaso existentes, no termos do art. 

90, do Novel CPC. Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. PORTO DOS GAÚCHOS, 12 de junho 

de 2018. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-49.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEI AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - MT24163/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação para sessão de conciliação na Sala do CEJUSC, no dia 

23/08/2018, às 14:00 (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36596 Nr: 514-65.2013.811.0017

 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: Elóia dos Santos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para participação no 

“Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema Penitenciário: um 

questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos Humanos”, a ser realizado 

nos dias 28 e 29 de junho do presente ano, ocasião em que terá que se 

deslocar até a capital Cuiabá, estando em trânsito nos dias 26 e 27, ante a 

distância entre esta comarca até a capital, restam prejudicadas as 

audiências a serem realizadas entre este período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 30 de agosto de 

2018, às 15h10min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132179 Nr: 2032-22.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alves Nunes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 85, uma vez que todas as testemunhas serão 

ouvidas mediante Carta Precatória, restando apenas o Réu a ser ouvido 

na audiência anteriormente designada, o que melhor se amolda ao 

presente caso a sua oitiva juntamente com as demais testemunhas de fls. 

73.

Dessa forma, oficie-se ao Juízo da Comarca de Três Lagoas – MS, nos 

autos da Carta Precatória ali em processamento (processo n° 

0007494-47.2017.8.12.0021), para que no ato, também seja colhido o 

interrogatório do Réu.

 Cumpra-se em caráter de urgência a presente decisão, eis que a data 

para a inquirição das testemunhas já fora agendada para a data de 05 de 

junho de 2018.

Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141238 Nr: 3212-05.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Quirino da Silveira, Ignês Jacinto Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Porto, Agrobilara Comércio e 

Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLENY LÁZARO DA SILVA 

SOUZA - OAB:4614, Romes da Mota Soares - OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6522/MT, Filinto Corrêa da Costa Junior - OAB:MT 

n° 11.264, João Celestino Corrêa da Costa Neto - OAB:4.611/MT, 

Luciano Luis Brescovici - OAB:6814, Patrícia Alovisi - OAB:38.850

 DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer o erro material e 

revogar a decisão recorrida de fl. 38.Verifica-se, que se trata de 

cumprimento provisório de sentença consistente na reintegração dos 

exequentes na posse do imóvel em litígio, haja vista a sentença prolatada 

em 09/11/2011 (Cód. 5975, neste juízo) que julgou procedente o pedido de 

manutenção de posse e determinou a obrigação dos executados 

desocuparem a área litigiosa, de forma voluntária no prazo de 30 (trinta) 

dias.Tendo, por fim, sido mantida a r. sentença em sua integralidade no 

julgamento dos Embargos Infringentes, conforme v. acórdão acostado aos 

autos às fls. 13/25.Assim sendo, a fim de dar seguimento ao feito, passo a 

deliberar quanto ao pedido da parte exequente:É perfeitamente cabível a 

execução provisória em ação de reintegração/manutenção de posse, 

tendo em vista que tanto o Recurso Especial quanto o Recurso 

Extraordinário são recebidos apenas no efeito devolutivo. Outrossim, 

como as ações possessórias possuem caráter executivo lato sensu e 

mandamental, e considerando o reconhecimento da intempestividade do 

Agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso 

Especial, desnecessária a prestação de caução. Ressalto que a 

execução provisória corre por conta e risco do exequente, que se obriga, 

em caso de reforma da sentença, a indenizar os executados ou reparar 

os danos que porventura tenham sofrido. Dessa forma, DETERMINO a 

expedição de mandado de manutenção/reintegração dos exequentes na 

posse da área em litígio, nos termos da Sentença de fls. 26/34 v, que 

deverá ser cumprido em diligência, com reforço policial se necessário for, 

cabendo ao executor da ordem judicial o cuidado que se poderia exigir em 

situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou 

a contenda física com os executados.Deverá a parte executada 

desocupar a área, voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido 

o prazo, em caso de descumprimento da ordem judicial, fixo multa diária no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133371 Nr: 365-64.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Alves Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccato - 

OAB:16.964-MT

 Autos ID N.º 133371

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 12/09/2018, 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, 09 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 134331 Nr: 1020-36.2016.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 134331

Vistos.

Lucimeide de Almeida Marote ingressou com a presente Ação de Divórcio 

não Consensual c/c Alimentos e Reparação de Danos em face de Virgílio 

Olim Marote.

Após o regular andamento do feito, o Requerente pleiteia a extinção do 

processo, pelo fato de estar compondo com o Requerido no sentido de 

realizar o Divórcio perante o Tabelionato do Estado de São Paulo, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (fls. 59).

É o relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o Código de 

Processo Civil/2015, 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 § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

 §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 59.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno as partes ao pagamento de custas processuais, caso existente, 

sem condenação em honorários advocatícios.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 08 de maio de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 138136 Nr: 1348-29.2017.811.0017

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Gomes de Melo, Eliane Gomes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus de Benavenuto Martins de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAR eventuais interessados (herdeiros) para, querendo, 

apresentarem resposta no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho/Decisão: Autos N.°: 138136Vistos.Trata-se de pedido de Alvará 

Judicial em que pretende os Requerentes Antônio Gomes de Melo e Eliane 

Gomes de Melo, a autorização para levantar eventuais quantias existentes 

na conta bancária em nome de seu Pai falecido – Benavenuto Martins de 

Melo, aduzindo que o de cujus não deixou outros bens a inventariar. Ante 

as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita aos 

Requerentes, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos da Lei 1.060/50.Entendo que os interessados deverão manifestar 

sobre o pedido de autorização para liberação de eventuais quantias. 

Nesta quadra, é pertinente a lição: “Quando existirem vários outros 

interessados relacionados ao interesse privado a ser protegido, isto é, 

pessoas que poderiam compor a parte adversa ao requerente, esses hão 

de ser comunicados, sob pena de nulidade da decisão que deferir o 

pedido, segundo o art. 1.105 do CPC. (grifei) – Carlos Mendonça – O 

Essencial Sobre Alvará Judicial – Ed. Servanda. – p-112.”Portanto, 

citem-se eventuais interessados (herdeiros), via edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, bem como o Ministério Público, aduzindo que o prazo para 

responder o presente pedido é de 10 (dez) dias, conforme determina os 

artigos 1.105 e 1.106 do CPC. Oficie-se à Agência de nºs 1135-5 do 

Banco do Brasil, solicitando que informe, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sobre a existência da conta bancária de nºs 11445-6 em nome do de 

cujus Benavenuto Martins de Melo e eventuais saldos por ventura 

existentes na citada conta corrente/poupança.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.São Félix do Araguaia - MT, 16 de maio de 2017.Ivan Lúcio 

AmaranteJuiz 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, Aquila Junio Lopes 

Machado, digitei.

São Félix do Araguaia, 24 de julho de 2017

Caymmi Sousa e Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Comarca de Porto Esperidião

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-69.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0013184A 

(ADVOGADO)

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

Dados do processo: Processo: 1000067-69.2017.8.11.0098; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROBERTO CARLOS PERIN Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de vossa senhoria como advogado da parte 

promovente para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 20 de agosto de 2018, às 09:00 horas, na sede do Juizado 

Especial, no endereço ao final indicado. PORTO ESPERIDIÃO, 28 de junho 

de 2018. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-42.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria como advogado da parte promovente para 

comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 de 

julho de 2018, às 09:15 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, devidamente acompanhado de advogado(s) 

habilitado(s).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000058-73.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELMA DAZA PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

Dados do processo: Processo: 1000058-73.2018.8.11.0098; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROZELMA DAZA PEDRACA Parte Ré: REQUERIDO: BOA 

VISTA SERVICOS S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de vossa senhoria na 

qualidade de advogado da parte promovente para comparecer, à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de julho de 2018, às 

09h30min, na sede do Juizado Especial PORTO ESPERIDIÃO, 29 de junho 

de 2018. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 

32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-94.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria como advogado da parte promovente, 

acima qualificada, para comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 30 de julho de 2018, às 09:30 horas, na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, devidamente 

acompanhado de advogado(s) habilitado(s).

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57659 Nr: 1547-22.2018.811.0080

 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): Geraldo Antonio de Lima, MARIA SALETE DA 

SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/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 o mandado de cumprimento do 

Mandado de Citação. 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.: 17727 Nr: 917-44.2010.811.0080

 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: Elisaura Tarasconi de Melo, Ivan Juarez de Mello, IVANA 

IZABEL TARASCONI DE MELLO, ESTEVAN TARASCONI DE MELO, IRAN 

GARCIA TARASCONI DE MELO, ERIVAN TARASCONI DE MELLO

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que entender cabível, conforme 

Decisão de Ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9698 Nr: 1689-17.2004.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO CUNHA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR 

FERREIRA, FÁBIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia da Silva Ferreira 

Borges - OAB:21967/GO, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, José 

Carlos Cunha Leão - OAB:23.278/GO, Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3459-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:9.305/MT, Marco Aurélio 

Gomes - OAB:14.831/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsander Araújo Freitas - 

OAB:24783, ELSON ANTONIO FERREIRA - OAB:6501-B/MT, Renata 

Nogueira de Oliveira - OAB:28378/GO

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes e interessados cadastrados para que se manifestem 

acerca dos bloqueios de bens realizados nas matrículas informadas no 

auto, conforme solitação realizada em balcão pelo Advogado Alexandre 

Araújo Freitas, OAB/GO 24.783 e deferida pelo MM. Magistrado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59769 Nr: 2542-35.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Pirani, EDUALICE VASCONCELOS PIRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LUIZ HEEMANN, Darci Heemann, LIEDA 

TERESINHA HEEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CATALANI PIRANI - 

OAB:358958

 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 o mandado de cumprimento do 

Mandado de Execução. 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.: 59769 Nr: 2542-35.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Pirani, EDUALICE VASCONCELOS PIRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LUIZ HEEMANN, Darci Heemann, LIEDA 

TERESINHA HEEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CATALANI PIRANI - 
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OAB:358958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59804 Nr: 2562-26.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RAMOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35077 Nr: 151-15.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 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 pelo Oficial de Justiça). 

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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30590 Nr: 592-98.2012.811.0080

 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: Osmar Inacio Frizzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B, Sara de Lourdes Soares Orione e Borges - 

OAB:4807-B

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes, via DJE, através de seus procuradores, para que se 

manifeste sobre a proposta apresentada pelo Ilmo. Perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33118 Nr: 401-82.2014.811.0080

 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: ALCIDES JANUARIO DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A-MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335.279- SP, Felipe Esbroglio de Barros Lima - 

OAB:310.300, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Requerente, via DJE, na pessoa de Seu Advogado, para 

que se manifeste acerca do pagamento informado pela Requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52624 Nr: 3948-28.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 Inicialmente, certifique o Gestor Judiciário acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida (alvará de soltura e intimação pessoal do acusado do 

teor da sentença).

 Por preencher os pressupostos recursais de ordem objetiva e subjetiva, 

RECEBO o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso.

 Ante a apresentação de razões recursais pelo Ministério Público, 

intime-se o acusado para contrarrazoar no prazo legal de 08 (oito) dias.

 Em seguida, com as certificações devidas, independentemente, de 

despacho nesse sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em 

apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior para que o indigitado 

recurso seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59798 Nr: 2557-04.2018.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DARCI ROQUE MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARI PLINIO MALLMANN, GESSI MALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, conforme requerido. 

Autorizo o uso da força policial se acaso necessário. CITE-SE A PARTE 

RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à audiência de 

conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação da Comarca. 

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial.Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.SECRETARIA: Decorrido o prazo para 

contestação, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32750 Nr: 56-19.2014.811.0080

 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: IDEMAR VICENTE GARLET BISELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AURY LUIZ BONADESE, ZELINDA 

SANTA CATARINA BODANESE, Arlindo Assolini, JONATAN SILVESTRE 

PATZLAFF, CRISTIANO VERONEZE, MARCIELA ANGELA PREUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar que a 

parte autora adquiriu, pela usucapião, o domínio sobre a área descrita na 

petição inicial. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Não há 

custas ou honorários advocatícios.Secretaria: incluir no polo ativo a 

cônjuge do requerente, conforme decisão que recebeu o aditamento à 

inicial de fl. 37.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18911 Nr: 708-41.2011.811.0080

 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: Antônio Mafissoni

 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:

 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 a implantar o benefício de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, inclusive 13.º 

salário, a contar da data de 30/06/2017 (data da juntada do laudo 

pericial).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 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.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.: 33705 Nr: 903-21.2014.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDTBSM, CHDOQM, IJS, LEJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELFAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Intimem-se os herdeiros para que se manifestem, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, sobre as primeiras declarações, nos termos do artigo 627 

do CPC.

Sem prejuízo, intime-se o Inventariante, via DJE, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, junte aos autos certidão negativa de débito referente às 

pendências tributárias e não tributárias e IPVA, junto a SEFAZ/MT, bem 

como, a juntada do extrato do Sistema de Acompanhamento de Divida 

Ativa, expedida pela PGE/MT, em nome do autor da herança, conforme 

manifestação da Fazenda Pública de Mato Grosso.

Por fim, abra-se vista ao Ministério Público para manifestar com relação à 

prestação de contas realizadas (REF: 60).

Ressalte-se que deixando o inventariante de promover o andamento do 

processo, o Código de Processo Civil elenca como solução a instauração 

de incidente de remoção do inventariante e nomeação de outro 

inventariante ou o encaminhamento do processo ao arquivo provisório.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33075 Nr: 365-40.2014.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B, RAQUEL NARDÃO - OAB:17.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Intime-se a inventariante, via DJE e pessoalmente, para que promova o 

devido andamento processual, bem como junte aos autos as guias de 

recolhimento do Imposto de Transmissão "Causa Mortis" e certidões 

negativas (federal, estadual e municipal), no prazo imprescindível de 15 

(quinze) dias.

Cumpridas as diligências, intime-se a Fazenda Pública Estadual para 

manifestação.

 Ressalte-se que deixando o inventariante de promover o andamento do 

processo, o Código de Processo Civil elenca como solução a instauração 

de incidente de remoção do inventariante e nomeação de outro 

inventariante ou o encaminhamento do processo ao arquivo provisório.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 566 de 625



conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33242 Nr: 516-06.2014.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILTON RODRIGUES PORTO, Dailta Rodrigues Porto, 

Jonilson Rodrigues Porto, Dinilza Rodrigues Porto, GERUZA RODRIGUES 

PORTO, MARIA APARECIDA RODRIGUES PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES PORTO

 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.

Como se sabe, a desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular 

andamento ao feito não é motivo para que o Juízo extinga a ação de 

inventário por abandono de causa, haja vista também envolver interesse 

público.

Neste caso, verificado que o inventariante deixou de promover o 

andamento do processo, o Código de Processo Civil elenca como solução 

a remoção do inventariante e nomeação de outro inventariante ou o 

encaminhamento do processo ao arquivo provisório.

Neste sentido é a jurisprudência do E. TJMT, senão vejamos:

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO 

CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO 

EVIDENCIADO – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO PROVIDO.

 A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao 

feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário por 

abandono de causa, haja vista também envolver interesse público, 

elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de 

outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório.

A sucessão origina para o Estado o crédito tributário do Imposto de 

Transmissão Causa Mortis, de modo que tem interesse no processamento 

da ação. (Ap 13444/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018)”

Desta forma, ante a inércia da inventariante (fl. 73), determino que estes 

autos permaneçam no arquivo provisório aguardando provocação da 

parte interessada ou até posterior deliberação deste Juízo.

 Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16508 Nr: 1121-25.2009.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORECI DE FATIMA FALLER BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO VILMAR TADEU BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Considerando-se a suspensão das atividades da Defensoria Pública 

local, nomeio a Dra. Fabíola Collachiti Moreto – OAB/MT – 9986/B para 

exercer o encargo em favor da parte autora. Intime-se pessoalmente, 

advogada e beneficiária.

2) Remetam-se os autos à União, adequadamente, visto que a remessa foi 

indevida.

3) Manifeste-se a parte autora a respeito do Parecer ministerial, 

diligenciando o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16786 Nr: 1396-71.2009.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DARIO PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A, Leila Galle Ebeling - OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos (META 2 CNJ).

Trata-se de Inventário de bens deixados pelo falecimento de JOSÉ DARIO 

PEREIRA, tendo sido nomeado inventariante a companheira meeira, Sra. 

Rosilda Dias da Silva, cujo termo de compromisso se encontra acostado à 

fl. 46.

Foram juntados aos autos todos os documentos necessários ao deslinde 

procedimental. Dentre eles a Certidão de óbito do autor da herança (fl. 20), 

bem como as certidões negativas de débitos junto à Fazenda Pública (fls. 

51/53, 60/63 e 70).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Não há demonstração de irregularidades que impeçam a homologação da 

partilha. Há certidões fiscais e não constam pendências.

Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, a partilha de fls. 43/45, 

ratificada à fl. 126, relativamente aos bens deixados pelo autor da 

herança, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o devido formal de partilha e na 

sequência arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17609 Nr: 799-68.2010.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlantina Rodrigues Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ilson Nunes de Jesus

 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.

Como se sabe, a desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular 

andamento ao feito não é motivo para que o Juízo extinga a ação de 

inventário por abandono de causa, haja vista também envolver interesse 

público.

Neste caso, verificado que o inventariante deixou de promover o 

andamento do processo, o Código de Processo Civil elenca como solução 

a remoção do inventariante e nomeação de outro inventariante ou o 

encaminhamento do processo ao arquivo provisório.

Neste sentido é a jurisprudência do E. TJMT, senão vejamos:

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO 

CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO 

EVIDENCIADO – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO PROVIDO.

 A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao 

feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário por 

abandono de causa, haja vista também envolver interesse público, 

elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de 

outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório.

A sucessão origina para o Estado o crédito tributário do Imposto de 

Transmissão Causa Mortis, de modo que tem interesse no processamento 

da ação. (Ap 13444/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018)”

Desta forma, ante a inércia da inventariante, determino que estes autos 

permaneçam no arquivo provisório aguardando provocação da parte 

interessada ou até posterior deliberação deste Juízo.
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 Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33252 Nr: 525-65.2014.811.0080

 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: MANOEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.F. TRANSPORTES LTDA

 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: Esdras Euclides de Oliveira - 

OAB:22.016/GO

 Vistos (META 2 CNJ).

Secretaria: incluir no polo passivo da demanda a empresa BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS como denunciada à lide, conforme 

decisão de fl. 146.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes (fls. 318/320).

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil.

 Isento as partes de custas processuais, com base no artigo 90, 

parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30793 Nr: 806-89.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Rodrigues Porto

 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:

 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 a implantar o benefício de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ à autora, no valor do salário de contribuição por mês, inclusive 

13.º salário, a contar da data de 01/09/2017 (data da juntada do laudo 

pericial).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 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.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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40233 Nr: 533-71.2016.811.0080

 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: Ilone Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 2. DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz:

 Considerando-se o requerimento das partes, suspendo o feito pelo prazo 

de 60 dias. Com o decurso do prazo, intime-se a parte autora para 

apresentar endereço atualizado, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento de mérito.

 Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59725 Nr: 2525-96.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO FERNANDES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59733 Nr: 2527-66.2018.811.0080
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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: DANIEL MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59866 Nr: 2594-31.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR LUIS DIDONET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA BRADESCO VIDA 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SECRETARIA: eventualmente cadastrar advogado(a)(s) constituído(a)(s) 

para a solenidade, via DJE (impulsionamento por certidão).

Designo o dia 29 de outubro de 2018, às 13:30h (Horário de Mato Grosso) 

para a realização da audiência.

Oficie-se ao Juízo Deprecante prestando as informações necessárias.

Providencie-se o necessário para a realização da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34773 Nr: 1581-36.2014.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR LUIS DIETER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Gelbhard

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 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 de Intimação. 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.: 59872 Nr: 2600-38.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59862 Nr: 2590-91.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Emende a inicial para esclarecer o tipo de tutela provisória pretendida.

Aguarde-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56781 Nr: 1813-12.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDACI PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para 

que providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 200,00(duzentos reais) mediante Guia a ser retirada no 

seguinte link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, 

conforme certidão de referência 18, juntada em 28/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41355 Nr: 653-20.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para 

que providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 1.451,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta e um reais) 

m e d i a n t e  G u i a  a  s e r  r e t i r a d a  n o  s e g u i n t e  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 46, juntada em 28/06/2018.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34826 Nr: 1310-14.2014.811.0052

 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: EAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34013 Nr: 860-71.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iasmael Ferreira Lacerda, Marcos dos Santos 

Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Alessandra Ferreira 

- OAB:OAB/MT 18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao(s) 

advogado(s) do(s) acusado(s) para apresentar memoriais finais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41603 Nr: 1727-93.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisele de Castro Yunes Santos

 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:

 INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, ou manifestarem acerca de 

eventual julgamento antecipado do mérito.

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

continuidade da instrução ou julgamento antecipado do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45630 Nr: 1723-22.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Marques de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Woleys Marco Borges de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da exquente sobre a ref. 52, para se 

manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53341 Nr: 1963-74.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos Machado, Paulo Rômulo Pereira 

Vieira, Tais Cristina da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1963-74.2018.811.0052 – Código 53341

Vistos, etc..

 RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de ADRIANO CARLOS 

MACHADO, TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA e PAULO RÔMULO 

PEREIRA VIEIRA por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §3º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento é especial, relativo aos processos da competência do 

Tribunal do Júri.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusados, para responderem à denúncia, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, 

na resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecerem documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Os acusados deverão ser advertidos que, transcorrido o prazo acima, 

será decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que 

não serão ouvidos no processo, bem como não serão intimados de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não forem encontrados para intimação.

NO ATO DA CITAÇÃO, DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICAR, 

ALÉM DO ATO DE OFÍCIO, SE O RÉU POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS 

DE SE DEFENDER NO PROCESSO.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53342 Nr: 1964-59.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos Machado, Paulo Rômulo Pereira 

Vieira, Adilson Santos Pessoa, Gustavo Souza de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1964-59.2018.811.0052 – Código 53342

Vistos, etc..

 RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de ADRIANO CARLOS 

MACHADO, PAULO RÔMULO PEREIRA VIEIRA, GUSTAVO SOUZA DE 
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MENEZES e ADILSON SANTOS PESSOA por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §3º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento é o especial, relativo aos processos da competência do 

Tribunal do Júri.

Proceda-se com a CITAÇÃO dos acusados, para responderem à 

denúncia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, 

qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário.

Os acusados deverão ser advertidos que, transcorrido o prazo acima, 

será decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que 

não serão ouvidos no processo, bem como não serão intimados de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não forem encontrados para intimação.

NO ATO DA CITAÇÃO, DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICAR, 

ALÉM DO ATO DE OFÍCIO, SE O RÉU POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS 

DE SE DEFENDER NO PROCESSO.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53340 Nr: 1962-89.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tais Cristina da Rocha Silva, Adriano Carlos 

Machado, Adilson Santos Pessoa, Paulo Rômulo Pereira Vieira, Gustavo 

Souza de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1962-89.2018.811.0052 – Código 53340

Vistos, etc..

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de TAIS CRISTINA DA ROCHA 

SILVA, ADRIANO CARLOS MACHADO, PAULO RÔMULO PEREIRA VIEIRA, 

GUSTAVO SOUZA DE MENEZES e ADILSON SANTOS PESSOA, por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.

Proceda-se com a CITAÇÃO dos acusados, para responderem à 

denúncia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, 

qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário.

Os acusados deverão ser advertidos que, transcorrido o prazo acima, 

será decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que 

não serão ouvidos no processo, bem como não serão intimados de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

NO ATO DA CITAÇÃO, DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICAR, 

ALÉM DO ATO DE OFÍCIO, SE OS RÉUS POSSUEM CONDIÇÕES 

FINANCEIRAS DE SE DEFENDEREM NO PROCESSO.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 1151-08.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Pinheiro Bassedone, Marcos da Cruz 

Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:2613-MT

 Processo nº 1151-08.2013.811.0052 – Código 32692.

Vistos, etc..

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53035 Nr: 1749-83.2018.811.0052

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA, TCdRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo n° 1749-83.2018.811.0052 – Código 53035

Vistos, etc..

Considerando que o presente incidente já exauriu sua finalidade e que as 

respectivas ações penais foram distribuídas sob os códigos apolo nº 

53340, nº 53342 e nº 53341, DETERMINO o translado de cópia integral 

deste incidente aos autos citados e após ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações necessárias, em consonância ao art. 705, § 2º da CNGC/MT.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

RICARDO ALEXANDRE R. SOBRINHO

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-54.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA DA SILVA AZEVEDO FOCKINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 29 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/08/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000159-54.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000098-33.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ESDRAS GONCALVES CORDEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000098-33.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: ADAILTON DA SILVA PERES Parte 

Requerida: FRANCISCO ESDRAS GONCALVES CORDEIRO Senhor(a): 

ADAILTON DA SILVA PERES. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Carta Precatória e Certidão juntadas ao Id. 

13921603, cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. RIO 

BRANCO/MT, 29 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: 1000166-46.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 29 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/08/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000166-46.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-31.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN KLEITON FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 29 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHARLES DE PAULA ALMEIDA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/08/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000167-31.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-53.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROCAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 29 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/08/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000172-53.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-38.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROCAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 29 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/08/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000173-38.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-27.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LIECY RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

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 

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: 1000178-60.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT21786/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 29 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

JUNIOR A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/08/2018 Hora: 10:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000178-60.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) 

MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-45.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONICA GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 29 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/08/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000179-45.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-90.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON PAULO AMORIM MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FOX CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 29 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000176-90.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-23.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO VELASQUE POCOVIQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 29 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000174-23.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010161-03.2014.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010041-23.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEIA ZANOL TURINI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010041-23.2015.8.11.0052 Valor causa: R$ 

10.563,22 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Exequente: FRANCILEIA 

ZANOL TURINI Parte Executada: OI MOVEL S.A Senhor(a): OI MOVEL S.A 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito 

(calculo anexo) ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de 

Processo Civil, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada 

em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 517. 

Despacho/Decisão: Anexo RIO BRANCO/MT, 29 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: 1000120-91.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE PONCIANO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000120-91.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: 

Parte Requerente: KEILA COELHO Parte Requerida: FRANCIELE PONCIANO 

DE ALMEIDA Senhor(a): ADVOGADO: CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca da nomeação para 

defender os interesses da parte requerida nestes autos, conforme 

decisão judicial proferida no Id. 13587633, e Certidão juntada ao Id. 

13929492, bem como, para se manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. RIO BRANCO/MT, 29 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: 1000196-81.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BONGAT NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 29 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000196-81.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-82.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO ANTONIO FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 29 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000183-82.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-87.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ZELITA ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PINHEIRO DA SILVA (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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010128-76.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA VENTURA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ALIPIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95 e 

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.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 10/2018/DF - Torna público pela ordem de classificação a 

relação dos habilitados para Credenciamento de Conciliador(a) da 

Comarca de Rosário Oeste, de acordo com o estabelecido pelo Edital nº 

01/2018/DF de 19.04.2018.

* O Edital n° 10/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67086 Nr: 1303-14.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoandrade Transportes Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidenei José da Silva, Lina Lenir da Silva, 

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA AQUINO 

ANGELIERI - OAB:310822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15.013 A

 Nos termos da Leislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono os 

autos om a finalidade de intimar as partes, da decisão proferida nos autos 

a seguir transcrita: Vistos em correição. Considerando a necessidade de 

redesignação da solenidade outrora aprazada, notadamente em virtude da 

remoção deste magistrado para a Comarca de Rosário Oeste/MT, 

conforme Ato n.º 182/2018-CMag, publicado em 12/03/2018, no DJE, 

designo nova assentada para o dia 02 de Agosto de 2018 às 

16h15min.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75691 Nr: 2776-98.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário José de Souza Martins, MARIO JOSE DE 

SOUZA MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

905,20(novecentos e cinco reais e vinte centavos), referente ao 

cumprimento do mandado na Zona Rural, a ser ser recolhido através de 

Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82009 Nr: 1772-89.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doniller Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 10,50 

(dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do mandado 

no Bairro Nossa Sra. Aparecida, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81873 Nr: 1689-73.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL ROSARIO OESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilei Fatima de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(dez reais e cinquenta centavos)referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Centro, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50965 Nr: 925-97.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Bastos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Vistos em Correição.

Acolho a manifestação de p. 400, DESIGNO audiência de instrução para o 

dia 22 de Agosto de 2018, às 17h00min, devendo ser expedidos as 

intimações necessárias.

 Intimem-se o Ministério Público e Defensoria Pública.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82582 Nr: 2139-16.2018.811.0032

 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: MMDA(, GFdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR RIBEIRO - OAB:3562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2139-16.2018.811.0032

Código n.º 82582
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Vara Única

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por MIRELA MADELYNE DE 

ARAÚJO, menor impúbere, representada por sua genitora Geslaine 

Francisca da Silva Ferreira, em virtude do falecimento de seu genitor, 

GEOVANE RODRIGUES DE ARAÚJO, devidamente qualificados nos autos.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, assim como do artigo 

616, todos do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Nomeio INVENTARIANTE GESLAINE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA e, 

desde já, intimo-a da sua nomeação, devendo a mesma, no prazo de cinco 

(05) dias, prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar a sua 

função.

Após, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

o compromisso, a inventariante fará as primeiras declarações, conforme 

dispõe o art. 620 do CPC.

Com a chegada das primeiras declarações prestadas pelo inventariante, 

tendo esta indicado todos os herdeiros, façam-se as citações dos 

herdeiros a serem indicados pela inventariante, para que tomem ciência da 

presente abertura de inventário, manifestando-se no prazo legal.

Postergo a análise do pedido de gratuidade de justiça após a 

apresentação das primeiras declarações.

Após, intime-se a Fazenda Pública Estadual (CPC, art. 629), para que, no 

prazo de 15 (quinze dias), após a vista de que trata o art. 627 do CPC, 

informe ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro 

imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações.

 Intime-se o Ministério Público acerca do processamento do Inventário, a 

fim de que este intervenha na condição de custos iuris.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 28 de junho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 18233 Nr: 1068-96.2006.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lemes do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto de Almeida Gil - 

OAB:7154

 Vistos em correição.

DEFIRO o pleito contido em cota ministerial às fls. 260.

Considerando que a testemunha/vítima Cleyton Wyndler de Almeida reside 

na Comarca de Nova Mutum/MT, conforme constou na certidão de fls.212, 

expeça-se carta precatória aquela Comarca, com a finalidade de realizar a 

inquirição da referida testemunha, o prazo para cumprimento da missiva 

será de 90 (noventa) dias, improrrogáveis, levando-se em conta que os 

autos se tratam daqueles processos incluídos na Meta 2 do CNJ. Depois 

de esgotado tal prazo, independentemente do cumprimento da missiva, 

certifique-se e conclusos.

Em relação à testemunha Jesué Ramos de Almeida a sra. Oficial de Justiça 

às fls. 106 certificou que trata-se de pessoa falecida, segundo 

informações do irmão da referida testemunha.

No que tange a inquirição da testemunha Ivonil Monteiro dos Reis, 

DESIGNO o dia 01 de agosto de 2018, às 17hs45min, para realização da 

audiência de instrução.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82033 Nr: 1785-88.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:9, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82022 Nr: 1781-51.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINA MARTINS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:12, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81049 Nr: 1094-74.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Macilene da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Oliveira Amador - 

OAB:13423-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de iintimar a parte autora da sentença proferida 

nos autos a seguir resumidamente transcrita:.... Assim, como a 

determinação da emenda na petição inicial não foi atacada por agravo, 

mas também não foi atendida, a requerente desafiou o indeferimento da 

petição inicial. Vieram-me os Autos Conclusos 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 Exequente para promover os atos processuais que lhe 

competiam, quedou-se inerte, atraindo assim a necessária extinção do 

processo sem resolução do mérito. Registro, por oportuno, que a 

reiteração desmesurada do comportamento da parte autora, que por mais 

de uma vez deixou de promover os atos processuais que lhe incumbia, 

não encontra assento na ordem jurídica brasileira, eis que vai de encontro 

aos preceitos da celeridade processual, do devido processo legal e da 

boa-fé objetiva. Saliento que, embora seja o direito de ação direito 

fundamental, é certo que não existem direitos absolutos, de modo que há 

sempre que buscar-se a ponderação entre uns e outros. Neste passo, o 

exercício abusivo do direito de ação deve ser severamente repelido, para 

possibilitar assim que predominem outros direitos fundamentais igualmente 

sufragados na ordem constitucional. Desta forma, 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. 

Sem custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67580 Nr: 1563-91.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceo José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:20, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73989 Nr: 1955-94.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão de ref:19, 

bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79741 Nr: 363-78.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL BATISTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça de ref:16, bem cpomo requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81426 Nr: 1364-98.2018.811.0032

 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: Antonio Leandro Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos 

Souza - OAB:OAB/MT 15097/B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a requerida Marli da Silva Neves 

para comparecer na Audiência de Conciliação designada para o dia 

31/07/2018, às 16:30 horas, no Edificio do Fórum, sito o endereço: Av. 

Otávio Costa, s/n°, Bairro Santo Antonio, Cidade: Rosário Oeste-MT, CEP: 

78.470.000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58835 Nr: 143-85.2015.811.0032

 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: MRdAM, CRAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlinhos Batista Teles - 

OAB:6656/MT, CARLINHOS BATISTA TELLES - OAB:6656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de iintimar a parte autora da sentença proferida 

nos autos a seguir resumidamente transcrita:...Compulsando estes autos, 

consta-se que a parte autora fora devidamente intimada para manifestar o 

seu interesse no prosseguimento do feito, promovendo sua regularização 

processual, entretanto, quedou-se inerte. É o relatório do necessário. 

Passo a decidir. A demanda deve ser extinta no estado em que se 

encontra. Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer 

das partes em dar continuidade no processo, resta tão somente a este 

Magistrado a via da extinção do processo sem resolução do mérito, 

mormente porque em que pese à incidência do impulso oficial como regra 

geral, há atos processuais que são de competência privativa das partes e 

que, portanto, não podem ser supridas pelo juízo de ofício. Ademais, 

registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente. Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de 

direito alhures, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas autora beneficiária da justiça gratuita. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 25 de junho de 2018. Ricardo Nicolino de Castro Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64726 Nr: 375-63.2016.811.0032

 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 FERNANDO MUHLBAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJE, designo nova assentada para o dia 14 

de Agosto de 2018 às 14h30min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81102 Nr: 1121-57.2018.811.0032

 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: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Morato da Silva, VALDIVINO VICENTE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:2212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]l.Com isto, visando promover a adequação do valor da causa ao objeto 

da demanda, por estar em patente discrepância com real valor econômico 

da demanda, o que pode inclusive em implicar possíveis danos ao erário, e 

na esteira da jurisprudência do STJ (REsp 726.230/RS; REsp 757.745/PR, 

e CC 97.971/RS), valho-me do disposto no art. 292, § 3º do CPC, para fim 

de redimensioná-lo ao importe de R$ R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

reais).Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende novamente a inicial, trazendo aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas e taxa judiciária remanescentes, DEVENDO 

AINDA INDIVIDUALIZAR CORRETAMENTE O IMÓVEL, TRAZENDO A 

IDENTIFICAÇÃO PRECISA DA ÁREA SUPOSTAMENTE TURBADA, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.Ao distribuidor para fim 

de retificação do valor da causa.Intime-se.Cumpra-se.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 28 de junho de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71856 Nr: 752-97.2017.811.0032
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Carlos dos Santos, Ronnye Luiz Márcio 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O, Julio Silo da 

Conceição Filho - OAB:OAB/MT 18.061-O, ROBERTO ALMEIDA GIL - 

OAB:7154

 Vistos em correição.

Certifique-se se os sentenciados foram intimados pessoalmente da 

sentença condenatória, e em caso negativo, desde já assim proceda-se.

Certifique-se também se a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente 

com vistas dos autos, e em caso negativo, determino sua intimação.

Somente após a tomada dessas providências é que passarei a analisar a 

admissibilidade do recurso, com a tomada de outras providências, se for o 

caso.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51393 Nr: 1490-61.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alicinha Marques de Moraes Pereira, Priscila 

Carolina Marques Pereira, Sandra Marques Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo José da Silva 

Costa - OAB:2.256

 Vistos em correição.

Ante ao teor da certidão de fls. 112, REDESIGNO o dia 22 de agosto de 

2018, às 18hs00, para realização da audiência de instrução, proceda-se 

as intimações necessárias com urgência, levando-se em conta que os 

autos se tratam daqueles processos incluídos na Meta 2 do CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51217 Nr: 1256-79.2012.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados NPL1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renil Conceição de Almeida Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT 17980-A, Rodrigo Frasseto Góes - OAB:33.416 

OAB/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pleito contido no petitório de fl.79 para fim de determinar a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 

findo o qual, independentemente de nova intimação, os autos voltarão ao 

seu regular prosseguimento, que todas as intimações sejam publicadas em 

nome dos advogados Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli e Rodrigo 

Frasseto Góes, constando estes como atuais procuradores do Autor.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81426 Nr: 1364-98.2018.811.0032

 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: Antonio Leandro Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos 

Souza - OAB:OAB/MT 15097/B

 Vistos.

Considerando o pedido de parcelamento das custas efetuado pela parte 

autora, recebo a patição inicial, eis que atendido os requisitos legais.

Defiro o parcelamento das custas na forma como pleiteada, devendo a 

primeira parcela ser recolhida até o dia 15 de junho/2018, mediante 

comprovação nos autos.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, considerando que foi proferida 

decisão nos autos nº 81769, em apenso, indefiro, pelos motivos lá 

constantes.

Outrossim, determino o translado da decisão daqueles autos para este 

processo.

Designe-se audiência de conciliação, devendo as partes se fazer 

presente com seus respectivos advogados.

Frustrada a tentativa de conciliação, iniciar-se-á o prazo de 15 dias úteis 

para que a parte requerida apresente defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21065 Nr: 330-40.2008.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Brigido Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos em correição.

WASHINGTON BRIGIDO DUARTE, já qualificado nos autos, foi denunciado 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso nas penas do art. 

121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal.

 Denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação 

do denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 396-A, 

do CPP.

 Devidamente citado, o acusado manifestaram não possuir condições de 

constituir advogado.

Resposta à acusação, através da Defensoria Pública do Estado que, por 

sua vez, apresentou resposta à acusação, requerendo a rejeição da 

denúncia, caso não seja esse entendimento, protesta pela inquirição das 

testemunhas declinadas pela acusação e arrola mais duas testemunhas 

(fls. 161).

O Ministério Público impugnou a resposta escrita à acusação, pugnando 

pelo prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução 

e julgamento.

Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária do denunciado, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 30 de Agosto de 2018, às 16h30min, devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como a vítima e o réu 

para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas 

e coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50798 Nr: 710-24.2012.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lydiane Lays Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Correa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Silo da Conceição Filho 

- OAB:OAB/MT 18.061-O

 Vistos em correição.
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DESIGNO o dia 07 de agosto de 2018, às 13hs30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento, procedam-se as intimações 

necessárias.

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 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.: 55085 Nr: 122-46.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilton de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:OAB/MT 6.730

 Vistos em correição.

Considerando a manifestação ministerial de fls. 83, DESIGNO o dia 08 de 

agosto de 2018, às 17hs20, para realização da audiência de instrução, 

proceda-se as intimações necessárias com urgência, levando-se em 

conta que os autos se tratam daqueles processos incluídos na Meta 2 do 

CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54415 Nr: 2452-50.2013.811.0032

 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: Moacir Filho Nolasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste, através de seu 

representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante ao teor do petitório de fls. 37, DESIGNO audiência de instrução para o 

dia 04 de Setembro de 2018, às 14h30min, devendo proceder as 

intimações das partes para comparecerem acompanhados de seus 

patronos, carecendo da parte requerente trazer suas testemunhas 

independente de intimação, haja vista que não as arrolou no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme mencionou sua defesa às fls. 37.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27048 Nr: 143-27.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a certidão de fls. 115, REDESIGNO o dia 31 de julho de 

2018, às 17hs00min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento, procedam-se as intimações necessárias.

Intimem-se todos.

 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.: 20589 Nr: 1351-85.2007.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes da Silva Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3.562-B

 Vistos em correição.

Considerando a cota ministerial de fls. 285, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 30 de Agosto de 2018, às 17h30min, devendo 

proceder as intimações necessárias, observando o endereço da 

testemunha/vítima: Benedito Bento da Silva Amorim, constantes às fls. 

285.

Expeça-se as intimações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51002 Nr: 980-48.2012.811.0032

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilton Aureliano da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:OABMT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 17463 Nr: 519-86.2006.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Léo Agostinho de Andrade -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. Ag. de Jangada- MT, 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433, Daniela Cristina Vaz Patini - OAB:11660, Edyen 

Valente Calepis - OAB:8767/MS, Fabio Souza Ponce - OAB:9202/MT, 

Glauco de Góes Guitti - OAB:10.320-B, Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, João Celestino Batista Neto - OAB:11367, Mariel 

Marques de Oliveira - OAB:OAB/MT-6040, Mauro Paulo Galera Mari 

- OAB:OAB/MT 3.056, Renata Almeida de Souza - OAB:9.254, Renata 

Almeida de Souza Jeronimo - OAB:9.246, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:OAB/MT-8184-A, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:9259, Saionara Mari - OAB:OAB-5225, Sofia Alexandra 

Mascarenhas - OAB:7102-A, Vania dos Santos - OAB:11332/MT, 

Viviane Califani Merino Lapinski - OAB:6373/MT

 Pelo exposto, forte nos fundamentos alhures, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos no Cumprimento de Sentença de Léo Agostinho de 

Andrade-ME em face de Banco Bradesco S/A e Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros S/A, com arrimo no Art. 924, II, do CPC.Expeça-se 

Alvará em favor da parte exequenda para o levantamento do valor 

depositado, conforme fl. 325, e Alvará em favor da parte exequida para 

levantamento do valor depositado, conforme fl. 289, ambos com os 

acréscimos legais.Transitado em julgado a sentença, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-seCumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55959 Nr: 773-78.2014.811.0032

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNdS, RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 
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OAB:OAB/MT 9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista do termo de audiência de fls.30/32, constato que restou 

prejudicada a entrevista com o interditando em virtude de ser este 

surdo-mudo, o que tornou inviável a sua comunicação com o juiz, naquele 

momento processual.

Posto isto, e considerando que a entrevista com o interditando é 

imprescindível para o julgamento de mérito da ação, NOMEIO Rosedeyse 

Paula Ramos Salles (professora de libras), com endereço profissional na 

Escola 25 de Junho – CEJA, Rua B, Quadra 05, COABAH Nossa Senhora 

do Rosário, Rosário Oeste/MT, para atuar no presente feito como tradutora 

de libras, devendo comparecer em audiência de instrução e julgamento 

para auxiliar na tradução das declarações prestadas pelo interditando.

 Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de 

julho de 2018, às 14h00min.

EXPEÇA-SE ofício à Escola 25 de Junho – CEJA.

 Intimem-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81278 Nr: 1246-25.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS, BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco requerente, para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79327 Nr: 174-03.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLSAM, BIVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio dos Santos Alves - 

OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco requerente, para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27469 Nr: 1890-46.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Aquilino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista dos fundamentos invocados no petitório de fl. 145, retiro de pauta 

a audiência outrora aprazada, determinando, por conseguinte, que se 

proceda à pesquisa de eventuais endereços da parte existentes junto ao 

SIEL, para onde deve expedida a intimação para comparecimento a nova 

assentada que desde já designo para o dia 31 de julho de 2018 às 

13h30min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-29.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS APARECIDO ISRAEL SEBASTIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de OUTUBRO de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-14.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALTE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de OUTUBRO de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-80.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FATIMA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de OUTUBRO de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-07.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de junho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-10.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERIDO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de junho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-83.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-21.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA KAROLINE BUENO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-35.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 29 de junho de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-12.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000259-06.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA RIBEIRO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Número 

do Processo: 1000259-06.2018.8.11.0053, : Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - 

LEI 6858/80 (74)/[LEVANTAMENTO DE VALOR]. REQUERENTE: ADAO 

JOSE DE ALMEIDA INTERESSADO: CREUZA RIBEIRO DE ALMEIDA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se a sua análise. A regra do art. 8º da Lei n.º 9099/95 é expressa 

no sentido da impossibilidade de tramitação de processos que envolvam o 

estado das pessoas, nos processos que devam tramitar pelo rito da lei 

dos Juizados Especiais. Assim, a extinção deste processo sem a 

resolução de seu mérito é a medida a ser imposta. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente processo 

sem a resolução de seu mérito, à luz do art. 51, IV, da Lei n.º 9.099/95. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-91.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

EVERALDO CERQUEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO DA SILVA REIS OAB - MT0009176S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLADILENE DA COSTA (REQUERIDO)

HEVERSO LORENCO DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106/O (ADVOGADO)

MARCELO DINIZ SANTOS FILHO OAB - MT0014083A (ADVOGADO)

MARCIO GLEY DA SILVA OAB - MT13803/O (ADVOGADO)

MAURICIO BARRIOS JUNIOR OAB - MT16640/O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010467-03.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011878-81.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ELIAS CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMAR GENESIO GALIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER , 20 de setembro de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 
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neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, 

o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 

8011878-81.2013.8.11.0053; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: APARECIDO ELIAS CALDEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: ADELMAR GENESIO GALIO OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: RUA 

BENJAMIN CONSTANT, 99, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 - TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011898-72.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010593-82.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 29 de junho de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012047-68.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DE PINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52402 Nr: 139-95.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SILVA COSTA - 

OAB:7242/O, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 Autos nº. 139-95.2013.811.0039.

Código nº. 52402.

Vistos.

Cuida-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Estadual, em face de Adalto Rodrigues de Lima, 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. 101).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a manifestação 

em folha nº. 101, 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.

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.: 52166 Nr: 2089-76.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MOREIRA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE VILHENA 

LTDA-ME, LABAJOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2089-76.2012.811.0039.

CÓDIGO 52166.

Vistos.

Defiro conforme requerido pelo requerente nas fls. 122/123, de modo que 

a secretaria proceda-se com as anotações necessárias afim de que seja 

retificada a capa dos autos, bem como a atualização do sistema Apolo, 

para que conste a inclusão da empresa LABAJOS & CIA LTDA no polo 

passivo da presente demanda.

 Cite-se o devedor LABAJOS & CIA LDTA no endereço apontado pela 

parte exequente em petição retro para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por 

meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da 

data de juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II, CPC) [art. 914 

e art. 915, ambos do CPC].

Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a 

respeito dos atos processuais praticados, o executado [art. 154, inciso V 

e art. 841 e seguintes do CPC].

Intime-se o executado para que, no prazo para embargos, caso queira, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC].

Às providências.

Intime-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.: 13474 Nr: 1196-95.2006.811.0039
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação Judicial, 

SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTÊVÃO BARONGENO - 

OAB:SP-22.515, JOSÉ GUILHERME JUNIOR - OAB:MT-2615, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIELLE AUREA MORIS - 

OAB:PROCURADORA, PAULO CEZAR CAMPOS - OAB:28609

 AUTOS Nº. 1196-95.2006.811.0039.

CÓDIGO Nº. 13474.

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.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14324 Nr: 129-61.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÁLIA DIAS XAVIER, JEOVANI DIAS FERREIRA, JEAN 

DIAS FERREIRA, JHONATAN DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B/MT, HAMILTON RUFO JÚNIOR - 

OAB:MT-8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº129-61.2007.811.0039

CÓDIGO 14324

Vistos.

Indefiro o requerimento retro considerando que tal pleito só servirá de 

entrave ao andamento rápido dos processos, até porque os alvarás são 

expedidos em nome do douto patrono, o qual, no momento da realização 

do levantamento do montante integral, poderá decotar o valor atinente aos 

honorários advocatícios.

Desta feita, expeça-se requisição de pequeno valor do montante perante a 

autarquia requerida para que esta proceda com o pagamento da presente 

obrigação no prazo de 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência do banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (Art. 535, §3º, II, CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25493 Nr: 1112-21.2011.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCM, ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHISTYAN GOMIDE - 

OAB:MT 7416, WILSON MOLINA PORTO - OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BRADA DIB - OAB:5205

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 1112-21.2011.811.0039 - cod. 25493

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: EUSELI DE JESUS

PARTE REQUERIDA: DONIZETE CAMARGO MARQUES e APARECIDA e 

CAMARGO MARQUES

INTIMANDO(A, S): Requerente: Euseli de Jesus, Cpf: 88266729115, Rg: 

12753653 SSP MT Filiação: Ornesi Ernestino de Jesus e Joana Justina de 

Jesus, data de nascimento: 30/10/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, , Endereço: Rua Alves de Oliveira, N. 2024, Bairro: Cristo Reis, 

Cidade: Varzea Grande-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) e taxa judiciária no valor de R$ 130,13 (cento e trinta 

reais e treze centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Eu, , digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 11 de junho de 2018.

José Antonio Furlaneto

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15649 Nr: 1746-56.2007.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT-2.935-A

 AUTOS Nº 1746-56.2007.811.0039

CÓDIGO 15649

Vistos.

Tendo em vista a Decisão de Acórdão, que julgou extinta a punibilidade do 

réu DOUGLAS FERNANDES DA SILVA em virtude da ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, e, por consequência, 

extinguiu a presente ação penal, DETERMINO o arquivamento dos autos 

com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20682 Nr: 845-20.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO VASQUES CAPARROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 
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OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 845-20.2009.811.0039

CÓDIGO 20682

Vistos.

 Considerando o petitório da parte requerida às fls. 275/277, defiro o 

pedido de reabertura de prazo para apresentação da impugnação.

 Tendo em vista o que dispõe o petitório de fls. 280/291, determino que 

oficie o Gerente Executivo do INSS para que no prazo de 30 (trinta) dias 

restabeleça o benefício concedido em favor da parte autora, considerando 

o que dispõe a sentença de fls. 183/188 e acórdão de fls. 249/250, bem 

como justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando o devido 

restabelecimento do benefício concedido, pois, de acordo com os 

documentos juntados pela requerente às fls. 285/290, houve indevida 

modificação no valor do benefício sem decisão judicial determinando tal 

ocorrência, inclusive implantando uma remuneração abaixo do que a 

determinada por este juízo.

Após, intime-se a parte requerente para que apresente planilha atualizada 

para pagamento da quantia que foi indevidamente deixada de ser paga, 

tendo em vista a redução indevida do referido benefício.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84233 Nr: 4561-74.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA PALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE APARECIDA DIAS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 21.724/O

 AUTOS Nº 4561-74.2017.811.0039

CÓDIGO 84233

Vistos.

Certificada a tempestividade (ref. 112), RECEBO o recurso de apelação 

interposto pelo réu RONALDO PEREIRA PALERMO, uma vez que preenche 

os requisitos de admissibilidade.

 Dê-se vistas dos autos à Defesa para apresentar as razões recursais, 

no prazo legal. Com a vinda das razões, intime-se o Ministério Público para 

apresentar as respectivas contrarrazões, também no prazo legal.

Decorrido todos os prazos e certificada a intimação do réu, remetam-se os 

autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

apreciação, com as nossas homenagens, sendo desnecessária nova 

conclusão dos autos a esta Magistrada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62467 Nr: 1026-11.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MUSSATO HIPÓLITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro C.N.Ribeiro - 

OAB:15445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DO EDITAL NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, BEM COMO, 

PROVIDENCIAR SUA PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA JUSTIÇA, E 

POSTERIOMENTE APRESENTAR PUBLICAÇÃO DO REFERIDO EDITAL NOS 

PRESENTOS AUTOS NOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 1395-05.2015.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUGATUDOMT LOCADORA DE MAQUIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61992 Nr: 898-88.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DE OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 898-88.2015.811.0039 Código 61992

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: JOSIMAR DE OLIVEIRA GOMES

CITANDO (A, S): Denunciado (a): Josimar de Oliveira Gomes, RG: 

2.488.400-6 SSP MT Filiação: Paulo César Gomes e de Jovita de Oliveira, 

data de nascimento: 02/01/1994, brasileiro(a), natural de S. j. Quatro 

marcos-MT, solteiro(a), atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/07/2015

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificada, de conformidade 

com despacho e com a denúncia abaixo transcrita, intimando-o, para 

responder à Acusação, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, por escrito. Nos 

termos do artigo 366 e art. 396 ambos do CPP.

 RESUMO DA INICIAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência ofereceram D E N Ú N C I A 

contra JOSIMAR DE OLIVEIRA GOMES, vulgo “TIZIL”, brasileiro, solteiro, 

vaqueiro, portador do RG nº 24884006 SSP/MT e do CPF nº 

057.899.290-06, natural de São José dos Quatro Marcos/MT, filho de Paulo 

César Gomes e Jovita de Oliveira, nascido em 02/01/1994, residente e 

domiciliado na Rua Rui Barbosa, nº 776, Jardim Popular, São José dos 

Quatro Marcos/MT, telefone nº (65) 9645-3151. Pela prática do seguinte 

fato delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 

de maio de 2015, por volta das 04h00min, na Avenida São Paulo, Centro, 

nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, JOSIMAR DE 

OLIVEIRA GOMES, vulgo “TIZIL”, com consciência e vontade conduziu o 

veículo Honda pop 100, cor azul, placa NJH - 9044, com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de 

constatação de embriaguez de fls. 15. Desponta dos autos que uma 

guarnição da Polícia Militar realizava rondas no endereço acima descrito, 

momento em que o denunciado foi abordado, ocasião em que os milicianos 

verificaram o estado de embriaguez alcoólica do increpado. Ademais, 

ouvido em sede policial, JOSIMAR confessou ter feito a ingestão de bebida 

alcoólica. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia JOSIMAR DE OLIVEIRA GOMES, vulgo “TIZIL”, como 

incurso nas disposições do art. 306, caput, do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei 9.503/1997), razão pela qual requer seja a presente inicial 

recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta 

preliminar (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos 

demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras 

insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, 

devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a intimação das 

testemunhas arroladas a seguir para oportuna oitiva, sob as penas da lei.

 DESPACHO: Vistos. Ante o teor da cota ministerial de ref. 50, cite-se o 

Josimar de Oliveira Gomes VIA EDITAL para responder à acusação, por 

escrito, no prazo 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído 

pela Lei 11.719/08. Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a 

não apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam 

a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos 

do Art. 366 do Código de Processo Penal. Destarte, com fundamento no 

sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Senhor 

Gestor a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 
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a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, 

pelo prazo de 08 (oito) anos, nos termos da súmula 415 do STJ. 

Devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 29 de maio de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lucia Borges da Silva, Auxiliar Judiciaria digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 25 de junho de 2018.

José Antonio Furlaneto

Gestor(a) Judiciário(a)

 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.

Defiro o pedido vertido pelo Defensivo de ref. 208..

Considerando que o condenado JURACI BASÍLIO DA COSTA reside na 

cidade de Araputanga-MT, conforme comprovante de residência juntado 

em ref. 208, DETERMINO a remessa do presente Processo Executivo de 

Pena ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Araputanga-MT, com 

fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68766 Nr: 793-77.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER DOMINGUES FERNANDES, 

JEFERSON LUIZ MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 AUTOS Nº 793-77.2016.811.0039

CÓDIGO 68766

Vistos.

Trata-se de pedido de devolução da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

pelo reeducando ALEXANDER DOMINGUES FERNANDES (ref. 100). 

Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer óbice à restituição 

do documento.

Isso porque, conforme consta nos autos, a proibição para dirigir veículo 

automotor constante ref. 76 da sentença condenatória, fixou o prazo de 

06 (seis) meses.

Assim, considerando que o documento foi entregue à secretaria deste 

juízo na data de 18/10/2017 (ref. 90), tem-se que o lapso temporal fixado 

se escoou e a restituição do referido documento ao reeducando é medida 

imperativa.

Pelo exposto, DEFIRO o pleito formulado em ref. 100 e determino a 

restituição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida nos 

autos, ao reeducando ALEXANDER DOMINGUES FERNANDES.

No mais, aguarde-se o cumprimento da pena.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83274 Nr: 4084-51.2017.811.0039

 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: YRY, RENATA ROSSIGNOLI FLORES, MÁRCIO GABRIEL 

YAKABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, CLEUZA APARECIDA 

PERUCHI DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Diante o exposto, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos nos termos 

do art. 487, III, a, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano, situado no lote 03, quadra 19, situado no loteamento JARDIM 

POPULAR, nesta cidade, com a área de 350,00 m², havido conforme 

matrícula nº 5.493, conforme certidão expedida pelo cartório do 1º ofício 

desta comarca, em favor do requerente. Condeno a parte requerida 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.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12504 Nr: 242-49.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RIBEIRO DE SOUZA, VANIELY DA 

ROCHA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 773 Nr: 46-94.1997.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE CÂNDIO ATACADO - ME, ANTÔNIO 

CARLOS GOMES GORDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:5553-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53637 Nr: 1424-26.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI BECKER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:MT 6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MORELLI DE 

SALES - OAB:MT 15185A

 AUTOS Nº. 1424-26.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 53637.

Vistos.

MARLI BECKER - ME, devidamente qualificado, apresentou pedido de 

cumprimento de sentença (fls. 191/192), requerendo que o autor Ricardo 

Borges de Castro Cunha fosse intimado para pagar o montante de R$ 

1.266,13 (mil duzentos e sessenta e seis reais e treze centavos), 

referentes aos honorários do presente feito.

Após ter sido intimado, o executado apresentou impugnação às fls. 

198/204, dando conta de que o valor a ser pago ao exequente seria de R$ 

685,54 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), 

visto que são devido apenas as custas e os honorários de sucumbência, 

conforme disposição da sentença proferida nos autos.

Com efeito, percebe-se que a sentença de fls. 146/148 fixou que os 
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honorários de sucumbência seriam calculados em “10% do valor da 

causa, forte no que dispõe o artigo 20, par.3º, do Código de Processo 

Civil”.

Deste modo, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado, devendo a parte executada proceder com o pagamento da 

dívida atualizada conforme cálculo da contadoria judicial já homologado em 

decisão anterior no valor de R$ 919,60 (novecentos e dezenove reais e 

sessenta centavos) referente aos honorários advocatícios.

No mais, DETERMINO que o executado seja intimado para realizar o 

pagamento mediante depósito na conta indicada à fl. 221, sob pena de 

penhora.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12663 Nr: 400-07.2006.811.0039

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER SZUBRIS, HERMAN HEIRICH SZUBRIS, HELGA 

SZUBRIS, EVALDO GUILHERME SZUBRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO FRANCO PEDROSA, LINA 

PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., OSVALDIR MEZANINI, 

TEREZINHA RICARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT-2.935-A, LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - OAB:MT 

15416, RICARDO MAMEDES - OAB:4243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 400-07.2006.811.0039

CÓDIGO 12663.

Vistos.

Intime-se o requerente para promover o devido andamento do feito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o 

disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o presente 

feito tramita há quase 08 (oito) anos, não se admitindo o infindável 

deslinde do feito.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no artigo 580, 

§2º, da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir 

demandas infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte 

exequente em se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de 

moroso ao Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

P. R. I. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52424 Nr: 164-11.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINEI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI MATIAS DA SILVA - "DE CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 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 na Quadra 48, Lote 02, no Loteamento denominado JARDIM 

POPULAR, neste município, com a área de 350,00 metros quadrados; 

havido conforme a Matricula 3.783 do Cartório do Registro de Imóveis 

desta cidade e comarca, em favor da requerente.Condeno a parte 

requerida 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, 13 de março de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84266 Nr: 4571-21.2017.811.0039

 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: ELZA KIYOME YAMATE

 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 da advogado da parte autora, para manifestar-se nos 

presentes autos acerca da certidao da distribuidora, para providencias 

necessarias.

 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 

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.: 62294 Nr: 966-38.2015.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA, ADAUTO 

BIANCHI, JOCILEI SANTOS BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (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.: 81160 Nr: 2978-54.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JUARES DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O 

COMPLEMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O NUMERO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO VALOR DE R$ 600,00 

(SEISCENTOS REAIS), CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67366 Nr: 292-26.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. RODRIGUES TRANSPORTES - ME, 

CLEDIVALDO JOSÉ RODRIGUES, NEUZETH MARIA DE LIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 292-26.2016.811.0039

CÓDIGO Nº 67366

Vistos.

Tendo em visa a manifestação da parte exequente à ref. 39, defiro, 

conforme requerido, razão pela qual suspendo o curso da demanda pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, considerando que existe a possibilidade de 

composição amigável na presente lide.

Decorrido o prazo retro, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72300 Nr: 2313-72.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI-ME, 

ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI, JOSÉ BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINICIUS SANTOS - 

OAB:15464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:MT 16646

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83751 Nr: 4347-83.2017.811.0039

 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: VILMA APARECIDA SILVA 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:

 AUTOS Nº 4347-83.2017.811.0039

CÓDIGO Nº 83751

Vistos.

Defiro o pedido de dilação do prazo por 30 (trinta) dias conforme 

requerimento retro.

Transcorrido referido prazo in albis certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77261 Nr: 961-45.2017.811.0039

 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: MARIZA BAPTISTA DOS REIS

 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:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

REESTABELECER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período 

de 24 (vinte e quatro) meses, consistente numa renda mensal 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício 

desde a data da cessação do benefício administrativo, ou seja, 

05.09.2016, e, após o período de 02 (dois) anos seja realizada nova 

avaliação pericial.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.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.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.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de 

junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72748 Nr: 2549-24.2016.811.0039

 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: JOSÉ EDIVALDO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS 2549-24.2016.811.0039

CÓDIGO 72748

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69612 Nr: 1094-24.2016.811.0039

 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: IVANILDA MARIANO PANTALIÃO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

REESTABELECER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período 

de 24 (vinte e quatro) meses, consistente numa renda mensal 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício 

desde a data da cessação do beneficio administrativo, ou seja, 

08.12.2015, e, após o período de 02 (dois) anos seja realizada nova 

avaliação pericial.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.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.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.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 28 

de maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68370 Nr: 645-66.2016.811.0039

 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: LUCIANA MEDEIROS DA SILVA

 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:

 .Vistos.O embargante opôs embargos de declaração em referência nº.80, 

contra a decisão de referência n. 72, aduzindo, em síntese, haver omissão 

no citado comando judicial. É o sucinto relato.Decido.O recurso de 

embargos de declaração é cabível para as hipóteses de contradição, 

omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se 

encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. . Essa 

aplicação da Súmula malfere o quanto dispõe o art. 20 do CPC, eis que 

esse dispositivo legal diz que os honorários “serão fixados entre o mínimo 

de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação”.Os honorários 

devem abranger todo o tempo em que se discutir a questão, não só até a 

sentença, mas até a efetiva liquidação e pagamento, sob pena de 

beneficiar indevidamente o requerido. Nesta toada, verifico que inexiste 

omissão, obscuridade ou contradição no tocante à análise explicitada no 

comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados 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, 20 de junho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57688 Nr: 1946-19.2014.811.0039

 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: JURACI CORREIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66156 Nr: 2347-81.2015.811.0039

 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: GONÇALVES ANTÔNIO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODAGEM, MUNICIPIO DE VOTUPORANGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES o pedido formulado pelo Autor, e, DECLARO a anulação 

das infrações de trânsito e lançamentos dos pontos por estas infrações 

de trânsito na CNH do requerente, e por consequência, CONDENAR os 

requeridos ao pagamento, a título de danos morais, no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% 

sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. 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): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65355 Nr: 2049-89.2015.811.0039

 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: ROBERTO ALVES 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:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

REESTABELECER o benefício de Auxílio Doença ao requerente consistente 

numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data da cessação do beneficio 

administrativo, ou seja, 06.06.2015, DEVENDO o requerente participar de 

programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, 

prescrito e custeado pela Previdência Social.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.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.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 
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condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Registre-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.: 63942 Nr: 1531-02.2015.811.0039

 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: REINALDO MARQUIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1531-02.2015.811.0039

CÓDIGO Nº 63942

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63178 Nr: 1258-23.2015.811.0039

 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: ROSALINA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, CLEUZA APARECIDA 

PERUCHI DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Vistos.

 Defiro o pleito retro em referencia nº. 59, após o transcurso do prazo 

intime-se a parte autora para se manifestar requerendo o que entender 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59928 Nr: 264-92.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDIVALDO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, WAGNER 

RICCI DA SILVA - OAB:MT 0021379-O

 UTOS Nº 264-92.2015.811.0039

CÓDIGO 59928

Vistos.

 Tendo em vista a ausência de Defensor(a) Público(a) nesta Comarca e a 

manifestação de ref. 176, nomeio o douto advogado Dr. WAGNER RICCI 

DA SILVA OAB/MT 21.379, militante nesta Cidade e Comarca, o qual 

deverá ser intimado desta nomeação para patrocinar a Defesa do réu 

GEDIVALDO OLIVEIRA DA SILVA, apresentando os Memoriais Finais, no 

prazo legal.

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 titulo 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, conclusos para prolação da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-34.2012.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

TATICICLEIDE DA SILVA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOSTES CARDOSO OAB - MT0006635S (ADVOGADO)

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010373-34.2012.8.11.0039. REQUERENTE: TATICICLEIDE DA 

SILVA MOTA REQUERIDO: RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP Vistos. 

Analisando os autos, observo que a parte exequente solicitou a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras do executado por meio do sistema on line 

Bacen-Jud. Dessa maneira, foi deferido o pleito, e, assim, foi bloqueado o 

crédito no valor de R$ 8.104,37 (oito mil cento e quatro reais e trinta e sete 

centavos) na conta corrente do executado, Rodrigo Stabile Escanhuela – 

EPP. Pois bem, após o bloqueio devido o executado manifestou-se para o 

desbloqueio do valor irrisório da conta corrente n. 216.524-4 no valor de 

R$ 0,73 (setenta e três centavos). A exequente, instada a se manifestar, 

requereu o imediato levantamento da quantia penhorada e consequente 

transferência dos valores. Desta feita, foi realizada a vinculação dos 

valores para a conta única gerando o respectivo ID da vinculação, 

conforme aporta aos autos. Ademais, conforme se observa pelo espelho 

da ordem, não consta nenhum valor de R$ 0,73 (setenta e três centavos) 

bloqueado em nenhuma instituição bancária, além daquele que lhe é devido 

e que acabou de ser transferido. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 29 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-57.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000196-57.2017.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos. Tendo em vista que esta comarca não dispõe de Defensor 

Público, NOMEIO o/a Douto(a) Advogado(a) BRUNO NOGUEIRA CAMELO, 

OAB/MT 24.813 para patrocinar a defesa da autora, 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. Consigno, que 
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diante dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 09/2007/ 

CGJ/MT e levando em consideração o momento processual em questão 

deixo para arbitrar o quantum a título de honorários advocatícios a serem 

pagos pelo Estado de Mato Grosso ao final dos trabalhos. Intime-se o 

referido causídico acerca da referida nomeação. No mais, cumpra-se 

conforme decisão anteriormente proferida. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de junho 

de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85359 Nr: 317-68.2018.811.0039

 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): JOEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 AUTOS Nº 317-68.2018.811.0039.

CÓDIGO 85359.

Vistos.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar 

o cometimento de crime, em tese praticado por JOEL SANTOS DA SILVA, 

nos moldes do artigo 147, caput, do Código Penal.

Parecer ministerial às fls. 17/19 requereu o arquivamento do feito ante o 

não comparecimento da vítima na audiência de conciliação.

É o necessário.

Decido.

Compulsando aos autos, verifico que a fl. 20 houve o não comparecimento 

da vítima em audiência de conciliação, apresentando apenas sua 

representante legal justificando a ausência da parte. Contudo, diante da 

negativa de juntada de procuração e documentos que comprovariam a 

impossibilidade do comparecimento em determinada audiência, pugno pelo 

seu arquivamento considerando que “nas infrações penais em que haja 

vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou de composição 

civil, deixa de existir justa causa para ação penal” (Enunciado 99 do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais – FONAJE – com a redação aprovada no 

XXIII Encontro de Boa Vista/RR).

Ante o exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial, sendo assim, 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Tendo em vista que o advogado Juliano Duarte Prioto OAB/MT 18.566, foi 

convidado conforme ofício nº 14/2018 na qual a Defensora Pública está 

em gozo de férias (fls. 21), fixo os honorários advocatícios, em favor do 

causídico, pela atuação na presente demanda, no montante de 01 URH’s, 

tomando-se em conta a natureza da causa e do trabalho desempenhado 

nos autos pelo Defensor ad hoc, bem como, o disposto na Resolução n. 

096 de 27/07/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Ciência ao Ministério Público e as Defesas.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 29/2018-DF - ESTABELECER a escala de plantões dos 

Oficiais de Justiça referente ao mês de JULHO/2018, como abaixo 

relacionado:

* A Portaria nº 29/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

P O R T A R I A N.º 27/2018-DF - Estabelecer a escala de plantões do mês 

de JULHO/2018 como abaixo relacionado:

* A Portaria nº 27/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 29123 Nr: 485-70.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCARPAZZO DA SILVA E FREITAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, PRISCILA BASTOS TOMAZ - OAB:8659/MT, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar 

quanto à exceção de pré-executividade acostada às fls. 147/148.

Certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos para 

apreciação da exceção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73106 Nr: 679-26.2013.811.0078

 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: ALBERI ANTONIO FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE 

BENÉFICIÊNCIA, GUILHERME VALADARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, verifico que o Acórdão de fls. 

172/177 anulou a sentença e determinou a realização de prova pericial.

Com efeito, o processo tramita há mais de cinco anos, não podendo 

postergar ainda mais a prestação jurisdicional célere e eficaz.

Preconiza a Constituição Federal em seu artigo 1º inciso III, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, podendo ser resumido superficialmente 

como um valor moral e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser 

humano é dotado desse preceito, e tal constitui o princípio máximo do 

estado democrático de direito.

Nesta senda, imperioso ressaltar que é comum a dificuldade que este 

magistrado encontra nesta Comarca quanto a nomeação de perícia médica 

nos feitos, ante a não aceitação do encargo, outrora, pelo valor cobrado 

pela perícia ser elevado, não havendo o requerente da perícia dinheiro 

suficiente para arcá-la, e por ser beneficiário da Assistência Judiciária 

Gratuita, o qual a perícia é suportada pelo Estado, o perito não a realiza, 

caso não haja o pagamento adiantado.

Logo, não há como ficar a mercê da recusa injustificadas dos peritos 

nomeados, prejudicando a parte que busca a justiça.

Assim, DETERMINO a expedição de Ofício a Secretaria de Saúde do 

Município de Sapezal/MT para que no prazo de 05(cinco) dias remeta à 

este juízo a relação completa de todos os médicos credenciados pelo SUS 

em Sapezal/MT, juntamente com CRM, especialidade, local de lotação e 

telefone.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28884 Nr: 275-19.2006.811.0078

 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: MARIA AURIDE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MAGNOS ENGEL - 

OAB:32141/RS, SIDNEI LUIZ MANHABOSCO - OAB:9483-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Vistos etc.

Inicialmente, constato que conforme petição de fls. 191/192, foi requerido 

pela parte autora o cadastramento do advogado MURILO PIERUCCI DE 

SOUZA OAB/MT 11.273-B.

Não consta nos autos a revogação do mandado anterior aos advogados 

anteriores.

Desta forma, DETERMINO ao senhor Gestor Geral que proceda 

imediatamente ao cadastramento do advogado MURILO PIERUCCI DE 

SOUZA OAB/MT 11.273-B, para que todas as intimações acerca destes 

autos sejam feitas em seu nome.

Por outro lado, tendo em vista o retorno dos autos do T.R.F. da 1ª Região, 

intime-se as partes para requerer o que entender de direito no prazo de 

15(quinze) dias.

Após, certificado o decurso de prazo e nada sendo requerido, 

remetam-se os autos imediatamente ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72354 Nr: 1899-93.2012.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS SCHAEFFER MAGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 Vistos etc.

Inicialmente determino a atualização do cadastro de advogados da parte 

embargada conforme requerido nas fls. 527/527v.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco de Lage Landen 

Brasil S/A em face da decisão proferida na fl. 524.

A parte embargante alega que a decisão considerou premissa 

equivocada, visto que não existe pedido de cumprimento de sentença 

nestes autos, mas sim pedido de produção de prova emprestada para 

análise.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Com razão o embargante, eis que a decisão de fl. 524 se baseou nos 

documentos de fls. 513/516, contudo tais documentos são cópias de 

petição protocolada em ação diversa, servindo nesses autos como prova.

Assim, verifico que a petição que deveria ter sido analisada é aquela 

juntada nas fls. 497/499 dos autos, relativa a pedido de produção de 

prova emprestada.

Diante disso, CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para o fim de revogar a decisão de fl. 524.

Diante do pedido de extinção dos embargos á execução feito pelo Banco 

Embargante, em razão da sentença de parcial procedência proferida nos 

autos da ação revisional de nº 1517-36.2011.8.11.0046 que tramita na 

Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, que se encontra em fase de 

cumprimento, DETERMINO:

1 - INTIME-SE a parte embargada (Jonas Schaeffer Maggi) para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias a respeito do pedido formulado 

pelo Banco Embargante, sob pena de extinção pelo abandono em caso de 

inércia.

2 - Cumpridas as determinações supra, certifique-se o necessário e 

remetam os autos conclusos para análise.

3 - Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70437 Nr: 1946-04.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo os Embargos de Declaração de fl. 55 para analisar os pontos 

considerados omissos, duvidosos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

Embargante.

O recurso de os Embargos de Declaração nada mais é 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 decisão, ou omissão de 

algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

conhecidos, posto que tempestivos e houve indicação de possível vício.

Alega a embargante que a sentença é omissa, tendo em vista que não foi 

devidamente intimada dos atos processuais praticados nos autos.

Pois bem.

Verifico dos autos que é caso de procedência dos embargos.

Verifico dos autos que por um lapso no momento da distribuição, constou 

na capa do processo no polo ativo da ação a Fazenda Pública Estadual, 

quando na verdade a autora é a União.

Diante de tal situação, todas as intimações do processo foram 

direcionadas à Fazenda Pública Estadual.

 Desse modo, a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito o 

processo, pelo abandono não deve prevalecer.

Diante disso, CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para o fim de CHAMAR O FEITO À ORDEM e tornar sem 

efeito a sentença de fls. 34/35, visto que não corresponde à realidade dos 

autos, sanando o vicío apontado.

Ratifique-se a distribuição do feito, fazendo a correção do polo ativo da 

demanda.

No mais, dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte Exequente 

para que se manifeste apresentando novo endereço da parte Executada, 

visto que não foi localizada, conforme AR de fl. 20.

INTIMEM-SE.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34086 Nr: 1428-19.2008.811.0078

 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: MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER, 

APARECIDO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848/MT, 

FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:176019, MURILO PIERUCCI DE 

SOUZA - OAB:11273

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, consto que a perita nomeada se 

recusou a realizar o ato.

Com efeito, o processo tramita há mais de oito anos, não podendo 
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postergar ainda mais a prestação jurisdicional célere e eficaz.

Preconiza a Constituição Federal em seu artigo 1º inciso III, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, podendo ser resumido superficialmente 

como um valor moral e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser 

humano é dotado desse preceito, e tal constitui o princípio máximo do 

estado democrático de direito.

Nesta senda, imperioso ressaltar que é comum a dificuldade que este 

magistrado encontra nesta Comarca quanto a nomeação de perícia médica 

nos feitos, ante a não aceitação do encargo, outrora, pelo valor cobrado 

pela perícia ser elevado, não havendo o requerente da perícia dinheiro 

suficiente para arcá-la, e por ser beneficiário da Assistência Judiciária 

Gratuita, o qual a perícia é suportada pelo Estado, o perito não a realiza, 

caso não haja o pagamento adiantado.

Logo, não há como ficar a mercê da recusa injustificadas dos peritos 

nomeados, prejudicando a parte que busca a justiça.

Assim, DETERMINO a expedição de Ofício a Secretaria de Saúde do 

Município de Sapezal/MT para que no prazo de 05(cinco) dias remeta à 

este juízo a relação completa de todos os médicos credenciados pelo SUS 

em Sapezal/MT, juntamente com CRM, especialidade, local de lotação e 

telefone.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75770 Nr: 593-21.2014.811.0078

 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: RAIMUNDO TEIXEIRA ROMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, YUCATAN PAULO NUNES CERVO - 

OAB:MT20849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

Diante da petição de fls. 196/198, CERTIFIQUE-SE a Serventia se existem 

valores vinculados ao presente feito.

Após, conclusos para análise.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38477 Nr: 769-39.2010.811.0078

 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: ROSA QUELE SILVA FONSECA, JENIFER CAROLINE 

HECK, JAQUELINE HECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR HECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA LOIOLA - 

OAB:MT/13.178-B, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 654 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a partilha de fls. 165/167, relativa aos bens deixados pelo falecido 

VALDEMAR HECK, em favor dos herdeiros: ROSA QUELE SILVA 

FONSECA, JENIFER CAROLINE HECK e JAQUELINE HECK ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Em consequência, 

tendo a homologação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado da sentença de homologação 

da partilha, lavre-se o respectivo formal de partilha e expeçam-se alvarás 

em favor dos herdeiros, ressalvados direitos de terceiros.CONDENO os 

herdeiros ao pagamento das custas, despesas e taxas judiciais, que 

deverão ser calculadas sobre o valor de R$ 255.944,60(duzentos e 

cinquenta e cinco mil novecentos e quarenta e quatro mil reais e sessenta 

centavos), bem como deverá comprovar nos autos o pagamento no prazo 

de 60(sessenta) dias após o trânsito em julgado da sentença.Por outro 

lado, transcorrido o prazo de 60(sessenta) dias após a data do trânsito 

em julgado desta sentença, não comprovado nos autos o pagamento das 

custas, despesas e taxas judiciais, DETERMINO que seja os herdeiros 

inscritos em Protesto caso o saldo do valor devedor que somados Custas 

Judiciais mais Taxas Judiciária não ultrapassem o valor de R$ 1.000,00( mil 

reais) consoante Provimento nº 88/2014 CGJ e Instrução Normativa nº 

10/2014/PRES, ou inscrito na Dívida Ativa se o saldo valor devedor que 

somados Custas Judiciais mais Taxas Judiciária ultrapassem o valor de R$ 

1.000,00,(mil reais) consoante Provimento nº 40 e 80/2014 CGJ e 

Instrução Normativa nº 09/2014 Pres.Intime-se a Procuradoria Fiscal do 

Estado.Publique-se.Intime-seCumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24549 Nr: 839-66.2004.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL LAURENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, à vista das razões expostas, acolho PARCIALMENTE a 

presente exceção de pré-executividade, somente no tocante a nulidade de 

citação por edital.Deixo de condenar o excepto ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários de sucumbência em virtude de não haver 

extinção da execução.Não havendo irresignação recursal, o exequente 

deverá ter vistas dos autos para seguimento do feito, quanto ao crédito 

perquirido, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

o regular prosseguimento do feito executivo, devendo trazer a planilha de 

débito atualizada.PROCEDA-SE a citação do executado nos endereços 

declinados às fls. 49/50 e na certidão de fls. 79.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.CITE-SE.Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 26043 Nr: 5-29.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA, AMIR 

AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069/MT, 

FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB:9.189, GASTÃO BATISTA 

TAMBARA - OAB:12529/A MT, HELEN VANESSA OLIVEIRA RITT 

ZANCHIN - OAB:9656/MT

 Vistos etc.

Diante do pedido de adjudicação dos bens penhorados pela parte 

Exequente (fls. 460/461), INTIME-SE o Executado para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 876, §1º, do CPC).

Cumpra-se.

Intimem-se.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106568 Nr: 4824-86.2017.811.0078

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT, MARDEN ELVIS F. TORTORELLI - OAB:4.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL - RELAÇÃO DE CREDORES ELABORADA PELO ADMINISTRADOR 

JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 7º DA LEI 

11.101/2005, NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA SÓLIDA 

INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. PRAZO: 10 DIAS.

Processo nº 4824-86.2017.8.11.0078, Código nº 106568. Edital, para 
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conhecimento das partes e de terceiros interessados, nos termos do 

artigo 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, passado na forma abaixo: O 

Excelentíssimo Dr. Conrado Machado Simão, Juiz de Direito da Vara Única 

da Comarca de Sapezal, Estado de Mato Grosso, na forma da Lei FAZ 

SABER, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, 

que com base nos documentos comerciais e fiscais das devedoras e nos 

documentos que lhes foram apresentados pelos credores, na forma do 

caput do artigo 7º da Lei 11.101/2005, foram analisadas as divergências e 

habilitações de crédito apresentadas, tempestivamente pelos credores, 

sendo esta apresentada neste ato, a qual apurou um total de R$ 

6.430.582,67 (seis milhões quatrocentos e trinta mil quinhentos e oitenta e 

dois reais e sessenta e sete centavos); conforme Lista de Credores: 

TRABALHISTA,SANDRA MARIA DE LIMA, R$ 2.296,00 

;TRABALHISTA,ROSANGELA AKMICI DE SOUZA, R$ 3.128,00 

;TRABALHISTA,LUIZ FERNANDO A. FAGNELO, R$ 2.988,00 

;TRABALHISTA,ROSEMEIRE CARDOSO DA SILVA , R$ 2.535,00 

;GARANTIA REAL,AUTO POSTO CANARINHO GRANDO & CIA LTDA EPP, 

R$ 80.000,00 ;GARANTIA REAL,CLAUDIO JOSE SCARIOT, R$ 160.000,00 

;GARANTIA REAL,MOACIR FAGNELLO , R$ 110.000,00 ;GARANTIA 

REAL,VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS LTDA, R$ 334.863,65 

;QUIROGRAFÁRIO,BANCO DO BRASIL, R$ 137.106,93 

;QUIROGRAFÁRIO,CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO 

S/A, R$ 150.000,00 ;QUIROGRAFÁRIO,DAYSTAR TECNOLOGIAS LTDA, 

R$ 475.952,00 ;QUIROGRAFÁRIO,DIASIL QUIMICA LTDA EP SP-80810-5, 

R$ 31.500,00 ;QUIROGRAFÁRIO,DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIO 

BRASIL LTDA, R$ 1.023.798,97 ;QUIROGRAFÁRIO,FERTILIZANTES 

HERINGER S/A, R$ 258.800,00 ;QUIROGRAFÁRIO,NODUSOJA E 

FERTILIZANTES MICROAGRO, R$ 16.902,00 ;QUIROGRAFÁRIO,PGG 

C H E M I C A L  C O R P O R A T I O N  L T D A ,  R $  2 7 1 . 1 2 7 , 6 0  

;QUIROGRAFÁRIO,RANKING ADUBO FOLIAR LTDA, R$ 52.920,00 

;QUIROGRAFÁRIO,RENOVAGRO AGRICULTURA RENOVAVEL LTDA, R$ 

444.221,50 ;QUIROGRAFÁRIO,VETQUIMICA COMERCIAL AGRICOLA 

LTDA, R$ 83.500,00 ;QUIROGRAFÁRIO,AGRICOLA MK LTDA, R$ 

198.943,02 ;QUIROGRAFÁRIO,LOSAIR ANTONIO SCARIOT, R$ 230.000,00 

;QUIROGRAFÁRIO,DONIZETE MOACIR POSSAMAIL, R$ 150.000,00 

;QUIROGRAFÁRIO,LUIZ COLET, R$ 250.000,00 ;QUIROGRAFÁRIO,PEDRO 

BEPPLER, R$ 120.000,00 ;QUIROGRAFÁRIO,VALDECIR F. LAZARIN, R$ 

220.000,00 ;QUIROGRAFÁRIO,SCARIOTE E CIA LTDA, R$ 320.000,00 

;QUIROGRAFÁRIO,HELIO ADRIANO MAROSTICA, R$ 1.300.000,00; Nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 11.101/2005, no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da publicação deste edital, qualquer credor, devedor ou seus 

sócios e o Ministério Público poderão apresentar ao Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, Estado de 

Mato Grosso impugnação contra a relação de credores ora apresentada, 

apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a 

legitimidade, importância ou classificação do crédito relacionado. Nos 

termos do § 2º do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005, qualquer credor, 

devedor ou seus sócios e o Ministério Público poderão ter acesso, em 

horário comercial, aos documentos que fundamentaram a apreciação das 

divergências e habilitações de crédito, na sede do Administrador na Rua 

Gen. Odorico Quadros, 37 – Jardim dos Estados, Campo Grande - MS, 

79020-260 – Tel.: (67) 3026-6567. Nos termos do art. 55 da Lei 

11.101/2005, o MM Juízo informa ainda, no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da publicação deste edital, onde qualquer credor poderá 

apresentar suas eventuais objeções ao plano de recuperação judicial. E 

para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e se produza 

seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma 

da Lei. Conrado Machado Simão, MM. Juiz de Direito da Vara Única da 

Comarca de Sapezal, Estado de Mato Grosso, 28 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71497 Nr: 1047-69.2012.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JURANDI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atenção à petição de fls. 169/170, DEFIRO o pedido de remessa dos 

autos ao INSS para que implante o benefício IMEDIATAMENTE, conforme 

determinado na sentença de fls. 123/132, devendo justificar nos autos o 

completo cumprimento do comando sentencial.

Proceda a intimação observando a remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), anotando o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da 

determinação judicial contados da intimação.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36533 Nr: 1353-43.2009.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LOPES DOMINGUES & CIA LTDA, 

FERNANDO LOPES DOMINGUES, ÉRIKA CAETANO TOSIN DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fazenda Pública da 

União às fls. 64/66 em face da decisão de fl. 63.

A parte embargante alega haver omissão/erro material na decisão que 

julgou extinto o processo por abandono, alegando que a exequente, que 

os autos não foram enviados via remessa postal, ou seja, ausente a sua 

intimação pessoal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Da leitura da decisão embargada não se observa a existência de omissão, 

contradição ou obscuridade.

Isso porque as alegações do Embargante não condizem com a realidade 

processual estampada nos autos, o qual entendo ser meramente 

protelatórios, nos termos do artigo 1006 § 2º do CPC/2015. Explico.

A ação foi proposta no ano de 2009, em 16/09/2015 os autos foram 

remetidos integralmente via remessa postal consoante fls. 57 e AR de fls. 

60, para que a exequente procedesse ao recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça.

Os autos foram devolvidos a este Juízo em 16/11/2015, conforme 

autenticação de fls. 57-verso, sem manifestação do exequente, 

consoante certidão de fls. 58.

Em 18/04/2016 foi novamente determinado a remessa dos autos ao 

exequente para recolhimento da diligência, e os autos foram enviados 

novamente integralmente, conforme comprovado às fls. 61 e 72, tendo 

sido devolvido em 04/08/2016 consoante autenticação em fls. 61 verso, e 

devidamente certificado pela Gestora Judiciária à fl.62.

Logo pela simples explicação acima verifica-se que a remessa postal dos 

autos foi devidamente efetuada, não havendo omissão ou erro material na 

sentença vergastada.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a 

forma desses pretensos vícios.

Sem prejuízo, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença.

INTIME-SE o exequente remetendo os autos INTEGRALMENTE via postal.

P.R.I.

Transitada em julgado sem interposição de recursos, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 30861 Nr: 1784-82.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR VIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JORGE THEMER - 
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OAB:SP-94.253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANCARLOS ZANATTA - 

OAB:6134-B, MARCIA L. GUND - OAB:PR/29734

 Vistos etc.

Inicialmente, constato que o acordo homologado foi integralmente cumprido 

consoante manifestação do exequente de fls. 204, concordando com o 

pleito do executado requerido às fls. 191.

Sem mais delongas DETERMINO a expedição de Ofício para o cartório de 

Registro de imóveis responsável pela averbação da penhora de fls. 

164/167, para que proceda ao levantamento da penhora referente a estes 

autos.

Todavia, ressalto que todas as despesas para levantamento do imóvel 

penhorado deverão ser custeadas pelo executado, conforme cláusula 

prevista em acordo pactuado.

Após, comprovado o levantamento da penhora, remetam-se os autos 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39556 Nr: 1859-82.2010.811.0078

 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: LAUDECIR ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER, 

APARECIDO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT, PEDRO JARDIM DRIEMEYER - OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, consto que a perita nomeada se 

recusou a realizar o ato.

Com efeito, o processo tramita há mais de oito anos, não podendo 

postergar ainda mais a prestação jurisdicional célere e eficaz.

Preconiza a Constituição Federal em seu artigo 1º inciso III, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, podendo ser resumido superficialmente 

como um valor moral e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser 

humano é dotado desse preceito, e tal constitui o princípio máximo do 

estado democrático de direito.

Nesta senda, imperioso ressaltar que é comum a dificuldade que este 

magistrado encontra nesta Comarca quanto a nomeação de perícia médica 

nos feitos, ante a não aceitação do encargo, outrora, pelo valor cobrado 

pela perícia ser elevado, não havendo o requerente da perícia dinheiro 

suficiente para arcá-la, e por ser beneficiário da Assistência Judiciária 

Gratuita, o qual a perícia é suportada pelo Estado, o perito não a realiza, 

caso não haja o pagamento adiantado.

Logo, não há como ficar a mercê da recusa injustificadas dos peritos 

nomeados, prejudicando a parte que busca a justiça.

Assim, DETERMINO a expedição de Ofício a Secretaria de Saúde do 

Município de Sapezal/MT para que no prazo de 05(cinco) dias remeta à 

este juízo a relação completa de todos os médicos credenciados pelo SUS 

em Sapezal/MT, juntamente com CRM, especialidade, local de lotação e 

telefone.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76382 Nr: 955-23.2014.811.0078

 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: SINDICATO RURAL DE SAPEZAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566

 Vistos etc.

Diante do retorno dos autos de Instância Superior, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a decisão de fls. 672/675.

Desentranhe-se a juntada de fls. 602/670, eis que não pertence a estes 

autos e foi juntada equivocadamente, consoante informado em malote 

digital encartado às fls. 672/675.

Logo, a decisão correta encontra-se às fls. 672/675.

Após, certifique-se o necessário e tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72176 Nr: 1725-84.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLENE BARBOSA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:228603/SP, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:MT/9.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por BANCO ITAÚ – UNIBANCO 

S/A em face de CRISLENE BARBOSA DE FIGUEIREDO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em 29/11/2017, a parte autora requereu a desistência da Ação nos termos 

do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

A própria parte autora manifestou interesse em desistir da continuidade do 

processo.

 Sendo assim, verifica-se que não existe mais razão para prosseguimento 

da demanda, diante da perda do objeto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73698 Nr: 1252-64.2013.811.0078

 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: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO FREOSVALDO RAMALHO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

quanto as informações de fls. 169/170, bem como requerer o que 

entender de direito, com o intuito de encerrar o inventário, eis que o 

mesmo tramita desde 2013, tendo ultrapassado o prazo para finalização, 

sob pena de remoção da inventariante.

Certificado o decurso de prazo, e nada sendo requerido voltem os autos 

conclusos.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33977 Nr: 1295-74.2008.811.0078

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALÉRIO FUCINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPEZAL ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATÁLIA CARGNIN QUATRIN - OAB:17737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 Vistos etc.

Recebe-se o petitório de fls. 625/626 como cumprimento de sentença, eis 

que atendidos os requisitos legais.

Proceda o Senhor Gestor Judiciário com a retificação da capa dos autos e 

do Sistema Apolo para que conste como fase de Cumprimento de 

Sentença.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, intime-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor pleiteado, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo, devendo recolher eventuais custas.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intime-se ainda o Espólio de Maria Valéria Fucina, para que proceda o 

recolhimento da parcela restante dos honorários periciais, no prazo de 

15(quinze) dias, consoante determinado às fls. 421/424, que deveria ter 

sido depositada após a entrega do laudo pericial, consoante requerido às 

fls. 426.

Ressalto que o valor restante da perícia deverá ser atualizado desde 

quando deveria ter sido pago(quando da entrega do laudo pericial).

 Efetuado o depósito do valor restante referente ao laudo pericial, proceda 

o levantamento via Alvará para o perito nomeado, nos moldes do requerido 

devendo intimar o perito que forneça os dados bancários para 

levantamento.

Intimem-se.

 Publique-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74818 Nr: 2246-92.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM DA VEIGA E VEIGA LTDA -ME, JOÃO 

MACHADO DA VEIGA, MARIA ZENILDA MACHADO DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se a citação no endereço informado às fls. 115.

Juntado aos autos a certidão do Oficial de Justiça, a parte autora deverá 

ser intimada para requerer o que entender de direito no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo por 

abandono

Certificado o decurso de prazo, voltem os autos imediatamente conclusos 

para extinção por abandono.

Proceda o Senhor gestor com a maior celeridade possível eis que o 

processo pertence a META 02/2018.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75563 Nr: 472-90.2014.811.0078

 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: SÔNIA LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106 MT, JANE TERESINHA ERDTMANN - OAB:7.343, 

JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA - OAB:16165-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do retorno dos autos do T.R.F da 1ª Região, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e nada sendo requerido remetam-se ao 

arquivo com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35214 Nr: 2282-13.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA BABY 

LITVINSKI - OAB:39890/PR, SIDNEI LUIZ MANHABOSCO - OAB:9483-B / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil/2015.Expeça-se Alvará de 

levantamento em favor da exequente, intimidando-a para que informe o 

número da conta para transferência.Expeça-se Ofício ao exequente para 

retire imediatamente o nome do executado da dívida ativa, eis que o débito 

está quitado desde 07/03/2014 com a penhora online.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.Sem 

custas.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37159 Nr: 1987-39.2009.811.0078

 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: ANDREMAQ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VEIGA DA SILVA - 

OAB:13163-B/MT, NELMA ADRIANA DA SILVA - OAB:MT 6049-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARROS LOPES - 

OAB:MT 9462, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Segue despacho em anexo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73778 Nr: 1329-73.2013.811.0078

 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: CRISTINA COUTO DE OLIVEIRA GIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, constato que a companheira do de 

cujos à época do falecimento Srª ODILEUSA LUZIA MARTINS foi 

devidamente intimada por Oficial de Justiça, consoante fls. 62 e 63.

Embora herdeira Odileusa não tenha se manifestado aos autos, é certo 

que a mesma deve constar no esboço de partilha.

Assim, DETERMINO que seja intimada a inventariante para apresentação 

das últimas declarações no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

remoção da inventariante, incluindo a senhora Odileusa Luzia Martins, 

consoante ditames preconizados no artigo 1.725 do Código Civil, bem 

como do artigo 1829 inciso I do mesmo diploma legal, eis que vivia em 

união estável com o falecido e está na posse do único bem do espólio.

Apresentadas as últimas declarações, intime-se PESSOALMENTE a 

herdeira ODILEUSA LUZIA MARTINS para que se manifeste quanto as 

últimas declarações no prazo de 15(quinze) dias.

Certificado o decurso de prazo, e nada sendo requerido voltem os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75687 Nr: 546-47.2014.811.0078

 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: ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR LONGO COLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido do exequente pugnando pela conversão da execução 

para entrega de coisa certa em execução para pagar quantia certa, 

consoante fls. 93/98.

Consta dos autos às fls. 55 o decurso do prazo para o executado 

satisfazer a obrigação ou garantir o juízo.

Vieram os autos conclusos.

Prevê o art. 499 do CPP o seguinte:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o 

autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente”.

Como se verifica do caso concreto, não é possível o cumprimento da 

obrigação com a tutela específica, ou seja, a entrega da coisa, visto que o 

executado se manteve inerte.

Assim, é caso de deferimento do pedido do Exequente, visando garantir a 

satisfação da pretensão executória.

Nesse sentido a jurisprudência nacional também entende. Vejamos o teor 

do julgado abaixo transcrito:

“APELAÇÃO CÍVEL – CEDULA DE PRODUTO RURAL– EXECUÇÃO PARA 

ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA ENTREGA DE 

QUANTIA CERTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DA EXECUÇÃO 

- MATÉRIA NÃO PRECLUSA – COTAÇÃO - DATA DA CONVERSÃO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a obrigação era de 

entregar quantia certa de algodão, cujo valor é sabidamente variável, o 

credor deve receber em dinheiro aquilo que receberia nas especificações 

do contrato. Deferida a conversão do procedimento para Execução por 

quantia certa, o valor do débito deve observar a cotação do produto no 

momento em que o exequente formulou esse pedido”. (Ap 12836/2017, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

Diante disso, DEFIRO o pedido de conversão da execução para entrega de 

coisa incerta em execução para pagamento de quantia certa.

O valor do débito está apresentado na petição de fls. 93/98, qual seja: R$ 

209.118,98 (duzentos e nove mil cento e dezoito reais e noventa e oito 

centavos).

Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10%, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, consoante 

preconizado pelo artigo 829 do CPC/2015.

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado, tudo nos termos do § 1º do artigo 829 

do CPC/2015.

Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do 

Código de Processo Civil.

 O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 827, 

§1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade.

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Código de Processo Civil (art. 915 do CPC).

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 1% 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.

O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a 

juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial ou 

semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial.

Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá 

requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil.

Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização.

Intimem-se. Publique-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73043 Nr: 618-68.2013.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE ANA RODRIGUES - ME, GASTÃO 

BATISTA TAMBARA, LUCIANE ANA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no 

mérito JULGO PROCEDENTE com resolução do mérito referente à análise 

da preliminar de carência da Ação bem como o pedido de designação de 

audiência de conciliação.Tal sentença passa a ser parte integrante da 

sentença proferida às fls. 135/138.Certificado o transito em julgado, voltem 

os autos conclusos para análise do pedido de cumprimento de sentença 

protocolizado às fls. 161/192.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.Remetam-se os 

autos à Defensoria Pública.CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 596 de 625



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73408 Nr: 972-93.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIMILSON FONTANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:MT/12482-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ANTONIO SILVA DE 

ALMEIDA em face de ODIMILSON FONTANELLI, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Devidamente citado o executado apresentou impugnação ao cumprimento 

de sentença.

A exequente manifestou quanto à impugnação às fls. 185/186.

Determinada a remessa à Contadoria do Juízo o cálculo aportou às fls. 

190/194.

O exequente manifestou concordância quanto aos valores do cálculo 

judicial, consoante verifico às fls. 194 – verso.

A parte executada mesmo devidamente intimada se manteve inerte 

consoante certidão de fls. 195.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

 Sem mais delongas, HOMOLOGO o cálculo judicial acostado às fls. 

190/194, por estar exatamente dentro dos parâmetros determinados na 

sentença e no Acórdão.

Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, e declaro correto o valor e parâmetros apresentado pelo 

contador do Juízo às fls. 190/194.

Por outro lado, ante o não pagamento espontâneo da condenação, 

deve-se iniciar os atos expropriatórios para satisfação do crédito 

perquerito.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de semoventes em nome de 

ODIMILSON FONTANELLI, detentor da identidade RG 1347787-0 SSP/MT e 

CPF 896.279.201-00, ressalto que tal penhora deve ser limitada ao valor 

atualizado da condenação do cálculo aqui homologado, consoante 

requerido às fls. 185/186.

Expeça-se Ofício ao INDEA/MT para que cumpra a penhora determinada 

no prazo de 05(cinco) dias, ou informe a este juízo a não existência de 

semoventes em nome do executado.

Com a juntada da penhora, intime-se o executado para ciência da penhora, 

bem como o exequente para requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

Após, decorrido todos os prazos, e os atos aqui nesta decisão 

devidamente cumpridos e certificados, tornem os autos conclusos ao 

gabinete.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38032 Nr: 323-36.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE MORAES DE CARVALHO - 

ME, PAULO HENRIQUE MORAES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A às 

fls. 137 em face da decisão de fl. 129.

A parte embargante alega haver omissão/ na decisão que julgou extinto o 

processo por abandono, alegando que a exequente, que se encontra 

ausente a sua intimação pessoal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Da leitura da decisão embargada não se observa a existência de omissão, 

contradição ou obscuridade.

Isso porque as alegações do Embargante não condizem com a realidade 

processual estampada nos autos, o qual entendo ser meramente 

protelatórios, nos termos do artigo 1006 § 2º do CPC/2015. Explico.

A ação foi proposta no ano de 2010, em 07/10/2015 a parte autora foi 

intimada via DJE 9633 para prosseguimento do feito e manteve-se inerte 

consoante certidão de fls. 114.

Em 03/05/2016 (fls. 119) foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono.

A carta de intimação pessoal foi expedida em 15/06/2018 consoante fls. 

122 e o AR com o recebimento encontra-se encartado às fls. 127, 

comprovando o recebimento em 22/06/2016.

Observo que mesmo intimado pessoalmente e por DJE a parte manteve-se 

inerte consoante certidão do Gestor Judiciário de fls. 128.

Neste sentido:

TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00034192020128190061 RIO DE JANEIRO 

TERESOPOLIS 1 VARA CIVEL (TJ-RJ) Data de publicação: 29/11/2012. 

Ementa: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

POR MAIS DE TRINTA DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 

PELO CORREIO COM RECEBIMENTO DO AVISO DE RECEBIMENTO E DO 

SEU PATRONO NO DIÁRIO OFICIAL. 1- O ordenamento processual admite 

a extinção do feito, sem apreciação do mérito, quando a inércia do autor 

em promover as diligências e atos processuais a seu encargo caracteriza 

o abandono da causa (art. 267 , III , do CPC ). 2- Para caracterizar o 

abandono da causa, a lei processual exige expressamente a prévia 

intimação pessoal da parte para cumprir seus encargos no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. 3- Comprovação da intimação pessoal pelo 

correio, com o retorno do aviso de recebimento, bem como do seu patrono 

através do Diário Oficial. 4- Considerando estes aspectos, válida e eficaz 

é a sentença que extingue o feito, por abandono da causa. 5 - Negado 

seguimento ao recurso. – (Grifo Nosso).

Logo pela simples explicação acima verifica-se que a intimação pessoal foi 

devidamente efetuada, não havendo omissão ou erro material na sentença 

vergastada.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a 

forma desses pretensos vícios.

Sem prejuízo, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença.

Intime-se.

P.R.I.

Transitada em julgado sem interposição de recursos, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37806 Nr: 96-46.2010.811.0078

 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: FRANCISCO SALES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA COSTA TEODORO - 

OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 5835-A, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pela advogada KÁTIA 

COSTA TEODORO no tocante aos honorários sucumbenciais arbitrados na 

sentença prolatada em 31/01/2013.

Sem mais delongas INDEFIRO o petitório de cumprimento de Sentença, eis 

que conforme Acórdão encartado às fls. 195/201, reformou a sentença no 

tocante aos honorários, onde determinou que a integralidade da verba de 

sucumbência no valor de R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais) fique sob o 
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encargo somente do autor/apelado(FRANCISCO SALES DA SILVA) cliente 

da advogada peticionante.

Logo, conforme acima explicitado, resta cristalino que é o 

autor/apelado(FRANCISCO SALES DA SILVA) que deve as verbas 

sucumbenciais ao requerido/apelante(BANCO BRADESCO S/A), e não o 

contrário.

Expeça-se o Alvará de levantamento de valores tido como 

incontroversos(conforme extrato de fls. 308) depositados em Conta 

Judicial referente a este processo, conforme já determinado em Sentença 

de fls. 144/157, em favor do Banco do Bradesci S/A, na conta informada 

na petição de fls. 309.

Intime-se.

Após, expedido o competente Alvará e devidamente certificado nos autos, 

nada mais sendo requerido, remetam-se imediatamente ao arquivo, com as 

baixas necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70100 Nr: 1607-45.2011.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente o autor para no prazo de 48(quarenta e oito) 

horas informar o endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Certificado o decurso de prazo, e nada sendo requerido voltem os autos 

conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73071 Nr: 645-51.2013.811.0078

 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: LAUDECIR ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimada a se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo 

Exequente a Executada apresentou impugnação (fls. 165/166).

Sustenta que a cobrança de juros está em desacordo com a legislação 

pertinente e apresenta como devido o valor de R$ 9.888,15 (Nove mil 

oitocentos e oitenta e oito reais e quinze centavos).

Pois bem.

Quanto a taxa de juros de mora e a atualização monetária, é necessário 

que se esclareça que houve diversas mudanças de entendimentos e 

posicionamentos, com alterações na legislação, sendo que as execuções 

contra a Fazenda de 21/08/2006 a 30/06/2009, deverão sofrer a 

incidência de juros de mora de 0,5% a.m. e correção monetária pelo 

IPCA-E. De 30/06/2009 a 25/03/2015, os valores serão corrigidos 

monetariamente e sofrerão a incidência de juros pelos índices oficiais da 

caderneta de poupança. De 25/03/2015 em diante, deve-se manter a 

aplicação dos juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, 

empregando-se o IPCA-E para a correção monetária.

Isso se deve a MP 2.180-35/01, que alterou a Lei 9.494/97; a Lei 

11.960/09, que alterou a Lei 9.494/97; e as ADI 4357 e 4425, em que 

houve declaração de eficácia prospectiva à inconstitucionalidade das 

regras do artigo 100 da CRFB/88.

Diante do exposto, INTIME-SE a parte Exequente, para que apresente, no 

prazo de 10 (dez) dias, a atualização do débito, com incidência de juros de 

mora e atualização monetária nos termos desta decisão.

Com a resposta, INTIME-SE a Executada para se manifestar acerca da 

atualização do débito apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para homologação e expedição do ofício de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV em favor do autor.

C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72415 Nr: 2-93.2013.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de desbloqueio acostado às fls.68, eis que a 

procuração pública que o acompanha foi confeccionada em 27/08/2015, 

tendo o prazo de validade de somente dois anos, tendo expirado a 

validade em 27/08/2017.

Verifico ainda, que a parte autora solicitou o sobrestamento do feito pelo 

prazo de 60 dias, para comprovar a distribuição da carta precatória, 

todavia tal comprovação não aportou aos autos.

Assim, proceda a Secretaria a certificação quanto ao decurso de prazo 

conforme determinado às fls. 65, e proceda ao cumprindo a integral da 

decisão, no tocante a intimação da autora para se manifestar no prazo de 

05(cinco) dias requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, independente de nova intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 32638 Nr: 1711-76.2007.811.0078

 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): GILBERTO VIER, MILTON JOSÉ DA MOTA, 

ELIZETE LOBO DE MENEZES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11714-A/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, 

LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, GEANCARLOS ZANATTA - OAB:6134-B

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que o Banco do Brasil, requer o 

pagamento dos valores referentes a honorários advocatícios arbitrados 

na sentença de fls. 449/468.

Determinada a citação do executado no endereço informado pela 

Exequente o mesmo não efetuou o pagamento.

Efetivada a penhora online, foi penhorado o valor de R$ 

710,39(setecentos dez reais e trinta e nove centavos).

À fls. 579 a parte requereu a penhora sobre o direito dos veículos em 

nome da parte executada.

À fl. 581 o exequente (Banco do Brasil) requer o levantamento de valores 

tidos como incontroversos depositados na fase de conhecimento do 

presente litígio.

Pois bem.

Expeça-se o Alvará de levantamento de valores tido como 

incontroversos(conforme extrato de fls. 582) depositados em Conta 

Judicial referente a este processo, conforme já determinado em Sentença 

de fls. 449/468, em favor do Banco do Brasil S/A, na conta informada na 

petição de fls. 581.

Por outro lado, DEFIRO o pedido de penhora sobre os veículos indicados 

às fls. 562, 563 e 568, momento em que junto a estes autos o protocolo de 
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bloqueio.

Após, intime-se as partes para no prazo legal se manifestarem quanto ao 

bloqueio dos veículos, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37127 Nr: 1956-19.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALFREDO TONOL PAIM, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, FLAVIANE 

RAMALHO DOS SANTOS - OAB:9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:16917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de Sentença proposto pelo espólio de ALFREDO 

TONOL PAIM, FELIPE BEDIN BIASOTTO E OUTROS, requerendo o 

pagamento da condenação, bem como dos honorários advocatícios.

Após o retorno dos autos do STJ, - Superior Tribunal de Justiça em 

18/10/2017, os exequentes manifestaram no sentido deste Juízo 

determinar o levantamento dos valores já depositados via ALVARÁ 

JUDICIAL, consoante petições de fls. 756/757; 769; 771/773; 774 e 

783/785.

Assim, considerando o PROVIMENTO nº 68, de 3 de maio de 2018, 

proveniente do CNJ- Conselho Nacional de Justiça, DETERMINO a 

intimação do executado BANCO DO BRASIL S/A, para se manifestar 

quanto ao pedido de levantamento dos valores já depositados aos autos, 

no prazo de 15(quinze) dias.

Certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos para 

apreciação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35839 Nr: 704-78.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTM COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E 

LUBRIFICANTES LTDA., MARCOS ANDRÉ GARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT

 Vistos etc.Trata-se de cumprimento de sentença em que os autos vieram 

conclusos para assinatura de Alvará de Levantamento de 

Valores.Verifico que no acordo homologado foi consignado que todo o 

valor de R$ 60.000,00(sessenta mil reais) depositado em conta judicial 

deverá ser liberado na conta corrente em favor dos patronos do requerido 

consoante fls. 421/423, devidamente atualizados até a data de expedição 

do Alvará.Constato ainda, que em relação aos honorários sucumbenciais 

as partes também chegaram a um acordo em que deveria ser expedido 

Alvará com o valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais) remanescente após a 

expedição do alvará ao Banco, aos advogados.Pois bem. Intime-se o 

advogado da parte (BANCO SANTANDER BRASIL S/A) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, providenciar a juntada aos autos de procuração 

atualizada, manifestando-se, no mesmo prazo, em termos de 

prosseguimento.Anota-se que referida exigência tem amparo na 

jurisprudência, inclusive o Superior Tribunal de Justiça se posicionou 

sobre a possiblidade de o Magistrado exigir a juntada de procuração 

atualizada. Por fim, proceda ao Senhor Gestor Judiciário com a expedição 

de Ofício a Conta Única para a unificação dos valores depositados em 

uma única conta, facilitando assim a expedição do Alvará.Com a chegada 

da procuração devidamente atualizada conforme solicitado, EXPEÇA-SE o 

A l v a r á  c o n f o r m e  d e t e r m i n a d o  n o  A c o r d o 

homologado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Sapezal/MT, de de 2018.Conrado 

Machado SimãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73968 Nr: 1503-82.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGFEA, ADFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no 

mérito JULGO PROCEDENTE para DEFERIR a embargante os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA nos termos do artigo 98 do 

CPC/2015, todavia, porém, todavia SUSPENDO a cobrança, nos termos do 

artigo 98 § 3º.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77813 Nr: 1865-50.2014.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de 

REINALDO ARNOLD, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para fins de:CONFIRMAR a decisão liminar proferida às 

fls.19/21.Condeno a Requerido REINALDO ARNOLD ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como 

ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado desta 

sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37126 Nr: 1955-34.2009.811.0078

 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: ALFREDO TONOL PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, GASTÃO 

BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para que se manifeste quanto à petição de fls. 

291/293 no prazo de 15(quinze) dias, bem como requerer o que entender 

de direito.

Certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 40753 Nr: 718-91.2011.811.0078

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LEOVEGILDO JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A, BRASIL TELECOM 

CELULAR S/A, EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÃO, VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT, PEDRO JARDIM DRIEMEYER - OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, FERNANDO RENÉ GRAEFF - OAB:57173 RS, MONICA 

C. FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:MT 13.241-A, RICARDO LEAL 

DE MORAES - OAB:56486/RS

 Vistos etc.

Diante do retorno dos autos de Instância Superior, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ressalto, que as petições juntadas às fls. 601/699, são petições datadas 

do ano de 2014 e 2015, que não foram encartadas anteriormente ante a 

remessa dos autos à 2ª Instância em 15/10/2014.

Após, certifique-se o necessário e tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75610 Nr: 505-80.2014.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEITE DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200-MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595-MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA 

OLIVEIRA - OAB:15359-MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953-MS, LARISSA MARQUES 

BRANDÃO - OAB:19574-MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4681-TO, LUMA MAYARA 

DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:5143-B, MAURO SOMACAL - 

OAB:58806-RS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714-MS, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184/MT, RODOLFO 

FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16338-MS, ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A MT, SUENE CINTYA DA CRUZ - 

OAB:28002-GO, THAIS MONTELO DE SOUSA BOETTCHER - 

OAB:38875-GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se a citação no endereço informado às fls. 115.

Juntado aos autos a certidão do Oficial de Justiça, a parte autora deverá 

ser intimada para requerer o que entender de direito no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo por 

abandono

Certificado o decurso de prazo, voltem os autos imediatamente conclusos 

para extinção por abandono.

Proceda o Senhor gestor com a maior celeridade possível eis que o 

processo pertence a META 02/2018.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72737 Nr: 318-09.2013.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI MARQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:67842-PR

 Vistos etc.

Procedo nesta data a juntada do comprovante de retirada da restrição via 

RENAJUD, conforme determinado em sentença.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72687 Nr: 269-65.2013.811.0078

 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: COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - COOMISA, 

CLETO WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, VALDINEY GOMES 

PAULINO, ILMA GRISOSTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda a secretaria a atualização dos advogados constituídos conforme 

requerido nas fls. 468/471.

Considerando o trânsito em julgado do acórdão na fl. 456, que reconheceu 

a perda do interesse processual, ARQUIVE-SE o presente processo com 

as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38459 Nr: 751-18.2010.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IR COSTA TRR, ITAMAR RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR BENEDITO VOLPI - 

OAB:533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11340-A

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar 

quanto à impugnação ao cumprimento de sentença acostado às fls. 

265/269.

Certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos para 

apreciação da impugnação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35538 Nr: 380-88.2009.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS, GFDS, GGDP, FAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA 

SILVA - OAB:5155

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 429, intime-se o servidor subscritor da certidão de fl. 

79 para que preste informações, no prazo de 3 (três) dias, acerca do 

procedimento adotado e do paradeiro do numerário devidamente 

atualizado, após, com ou sem informações, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37061 Nr: 1890-39.2009.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados

Trata-se de ação de busca e apreensão, proposta por Banco Finasa S/A 

em face de Paulo Roberto Martins, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Intimado, para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito o banco 

requerente permaneceu inerte, conforme certidão datada de 27/09/2017 

às fls. 100.

Vieram os autos conclusos

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A narrativa dos fatos conduz à extinção do processo por ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Isso porque a parte autora foi devidamente intimada, por meio de seu 

advogado constituído, para se manifestar quanto ao prosseguimento do 

feito, todavia se manteve inerte.

 Diante disso, é o caso de extinção do feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

salientando-se que no presente caso não há necessidade de intimação 

pessoal da parte, pois não se trata de abandono processual, mas de 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do 

processo (ausência de citação).

Nesse sentido:

 “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EMENDA À INICIAL - 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - INÉRCIA DA PARTE - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INEXIGIBILIDADE DE 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHER AS CUSTAS – 

PRECEDENTES DO STJ - ILEGALIDADE DA ANOTAÇÃO DE CUSTAS PELO 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR – REJEITADA – PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA 

DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

1-A intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito é utilizada, 

obrigatoriamente, na hipótese do artigo 267, II e III, do CPC. No caso de 

intimação para recolhimento de custas, caso não seja realizado o preparo 

no prazo de 30 (trinta) dias, é desnecessária a prévia intimação pessoal 

da parte ou seu advogado, conforme precedentes do STJ

2- In casu, o juiz singular não concedeu a gratuidade à Apelante, logo, as 

custas judiciais são devidas. Assim, independente do prosseguimento ou 

não da ação, caso pendente o recolhimento das custas, deve a taxa ser 

anotada à margem da distribuição para constar referência formal ao 

inadimplemento dos encargos, uma vez que houve atos praticados pelo 

Poder Judiciário, nos termos da CNGC.

3 - A anotação na margem da distribuição não causa prejuízo à Apelante, 

pois a certidão emitida pelo Cartório Distribuidor não caracteriza certidão 

positiva. (Ap 62780/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 

23/06/2015)

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a ação, sem análise de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Transitada em julgado, ao arquivo.

P.R.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111475 Nr: 2921-79.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR GOMES DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA SOARES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, 

ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

determino, com URGÊNCIA em razão de pedido de tutela, que se digitalize 

a integralidade deste feito e, incontinenti, encaminhe-se ao referido núcleo 

(NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço.

Aportado aos autos o parecer, tornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de Urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 82949 Nr: 1384-53.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA BRAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA CONCEIÇÃO LINHARES, MARIA 

APRECIDA RODIRGUES CASUPA, ROSANGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e taxas processuais remanescentes se houver, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios ao requerido no importe de 10%

(dez por cento) do valor atualizado da causa com fundamento no artigo 85 

§ 2º do CPC/2015.Considerando que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, a condenação nas custas e despesas processuais ficará 

sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante preconizado no 

artigo 98 § 3º do CPC/2015 .Transitada em julgado, certifique-se o 

necessário, após arquive-se com as baixas e anotações 

devidas.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 85193 Nr: 2227-18.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENALDO LANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAGRANDE & DIDONE LTDA-ME, SIDNEI DE 

LIMA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do 

CPC.CONDENO o requerente ao pagamento das custas e taxas 

processuais, todavia pelo fato de ser beneficiária da justiça gratuita, a 

condenação nas custas e despesas processuais ficará sob condição 

suspensiva de exigibilidade, consoante preconizado no artigo 98 § 3º do 

CPC/2015.Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Conrado Machado Simão Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90243 Nr: 807-41.2016.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREMAQ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, MARCOS 

ANTONIO MARSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução, o 

que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem 

custas.Remeta-se ao MINISTÉRIO PÚBLICO para ciência.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações de estilo.Traslade-se cópia desta 

para os autos principais (cód. 88776).P.R.I.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-42.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação para o dia 13/08/18 às 13h00min na sede deste 

Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-27.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data do dia 13/08/18 às 

13h20min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-12.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 13/08/18 às 13h40min na 

sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-82.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de conciliação redesignada para o dia 15/08/2018 às 16h00min 

na sede deste Juizado Especial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34731 Nr: 2055-23.2008.811.0078

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 SEGUE DECISÃO EM ANEXO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 32235 Nr: 1311-62.2007.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR VEFAGO, INÊZ MARINA MAGGI SCHWANCK 

VEFAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DO FARINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT 7039-B

 Vistos etc.

Trata-se de petição acostada às fls. 156/167 em que a parte autora requer 

o prosseguimento do cumprimento de sentença requerendo a 

desconsideração da personalidade jurídica, requerendo a penhora online.

Às fls. 168/169 apresenta planilha atualizada do débito, requerendo 

expedição de certidão para negativação do nome dos executados no 

cadastro de proteção ao crédito.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

 Iniciada a fase de execução da Sentença consoante petição de fls. 

112/114, tal fase teve Sentença proferida às fls. 131/132 julgando extinto 

o processo sem resolução do mérito.

Tal sentença prolatada encontra-se com trânsito em julgado certificado às 

fls. 149, não tendo a parte exequente aviado o recurso cabível contra a 

sentença.

Sem mais delongas INDEFIRO o petitório de fls. 156/157 e 168/169, 

conforme acima explanado.

Intime-se.

Por fim, proceda o Senhor Gestor Judiciário o desentranhamento das fls. 

141/142 eis que não pertencem a este processo, devendo ser encartadas 

ao qual pertence, devendo ser certificado nos autos.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Ao Arquivo com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35802 Nr: 666-66.2009.811.0078

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJAIR MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 S E N T E N Ç A
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Vistos e examinados.

Trata-se Cumprimento de Sentença proposto por DEJAIR MISSIO em face 

de BRASIL TELECOM S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

O débito foi devidamente quitado consoante Alvarás de levantamento 

acostado às fls. 189 e 208.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do Necessário

Fundamento e Decido.

Inicialmente, proceda a Secretaria com a classificação dos autos para 

Cumprimento de Sentença.

Pois bem, a execução foi devidamente satisfeita conforme Alvarás de 

levantamento acostados às fls. 189 e 208.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Não existem mais valores para serem levantados.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Sem custas.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25912 Nr: 1805-29.2004.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CESAR CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O, RONI CÉSAR CLARO - OAB:20186-O/MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução para pagamento de quantia certa proposta por 

JORGE LUIS BASEI em face de RONI CEZAR CLARO.

Foi determinada a citação e intimação do Executado e realização de 

penhora dos bens necessários ao pagamento da dívida executada (fl. 95).

Consta na fl. 143v Auto de Penhora e Avaliação através do qual restaram 

penhorados: (i) uma mesa planejada para escritório avaliada em R$ 

1.500,00; (ii) uma cadeira presidente avaliada em R$ 1.200,00; (iii) duas 

cadeiras visita avaliadas em R$ 1.200,00; (iv) duas estantes planejadas 

avaliadas em R$ 2.000,00; (v) um notebook marca Dell avaliado em R$ 

3.000,00; (vi) um armário planejado avaliado em R$ 1.500,00 e; (vii) uma 

impressora marca Samsung avaliada em R$ 1.800,00.

A parte Requerida protocolou petição de embargos à execução nestes 

autos alegando a impenhorabilidade dos bens em razão de serem 

indispensáveis ao exercício da profissão do Executado, que atua como 

advogado na cidade de Tangará da Serra, (fls. 146/148).

Ocorre que para a oposição de embargos a execução a parte deverá 

obedecer ao que dispõe o art. 914 e seguintes do Código de Processo 

Civil, e a petição apresentada pelo Executado não preenche tais 

requisitos.

Contudo, a fim de evitar possíveis alegações de nulidade ou cerceamento 

de defesa, INTIME-SE a parte Exequente para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da petição do Executado.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33160 Nr: 506-75.2008.811.0078

 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: VALTENI DA COSTA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILSON GONÇALVES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por VALTENI DA COSTA MACIEL 

em face de JOSÉ NILSON GONÇALVES CUNHA, devidamente qualificados 

nos autos.

Em 29/11/2017, a parte autora requereu a desistência da Ação nos termos 

do artigo 485 VIII do CPC/2015 (fl.103).

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

A própria parte autora manifestou interesse em desistir da continuidade do 

processo.

 Sendo assim, verifica-se que não existe mais razão para prosseguimento 

da demanda, diante da perda do objeto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10410 Nr: 36-25.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Ramalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte exequente, para 

manifestar requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27333 Nr: 59582-89.2016.811.0000

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Percival Cardoso Nóbrega, Claudemir Cardoso 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246

 Impulsino o presente feito, para intimação do réu, na pessoa de seu 

advogado de defesa, para manifestar informando o endereço das 

testemunhas não localizadas, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30993 Nr: 516-22.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idemar Antonio Froldi Junior, Nutrilatina 

Laboratórios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FARIAS DE 

OLIVEIRA BARBOZA - OAB:34663, ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS - 

OAB:104731, ALTEMIR BOHRER - OAB:41844, AMIR VIEIRA SOBRINHO 

- OAB:15235, ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS E SILVA - OAB:5539, ANGELO 

CESAR LEMOS - OAB:64228, ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN 

- OAB:OABSC15.672, ANTÔNIO CARLOS ROSA - OAB:4990-B, ARI 

ALVES DA ANUNCIAÇÃO - OAB:OABRS 34.752, ASTOR BILDHAUER - 

OAB:OABMS19882-B, CARLOS GUILHERME ARRUDA SILVA - 

OAB:OABMG 68.106, CLÁUDIA PORTES CORDEIRO - OAB:219265, 
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ERIKA CRISTINA FRAGETI SANTORO - OAB:128776, EVANDRO LÚCIO 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:133091, FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:5478, GERALDO CHAMON JÚNIOR - OAB:67956, João Luiz 

Ceccatto Tonelli - OAB:PR/41.785, JORGE MARCELO CÂMARA 

ALVES - OAB:13724 BA, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - 

OAB:10856, MARCELO VICENTE DE ALKMIM PIMENTA - OAB:62949, 

MARCO AURÉLIO AGUIAR BARRETO - OAB:8755, MARCOS EDMUNDO 

MAGNO PINHEIRO - OAB:64233, MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS - 

OAB:9491, PAULO SÉRGIO GALIZIA BISELLI - OAB:25219, RENATO 

CHAGAS MACHADO - OAB:66233, RICARDO MATOS E FERREIRA - 

OAB:18291, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770, SANDRO 

DOMENICH BARRADAS - OAB:115559, SANDRO NUNES DE LIMA - 

OAB:24693, SÉRGIO MURILO DE SOUZA - OAB:24535, SILVIO 

OLIVEIRA TORVES - OAB:OABRS 29.355, VICENTE PAULO DA SILVA - 

OAB:19578, VOLNEI ROQUE ZANCHETTA - OAB:11464, WAGNER 

MARTINS PRADO DE LACERDA - OAB:111593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da petição do leiloeiro de fls. 20/21, bem como as 

datas do Leilão Judicial designado para : 1º LEILÃO: 20 de julho de 2018, a 

partir das 10:00 horas; 2º LEILÃO: 20 de junho de 2018, a partir das 13:00 

horas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-84.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA PONZIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Ausente o relatório, com fulcro no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Inicialmente, antes de qualquer outra 

digressão jurídica, importa consignar que os Embargos de Declaração 

opostos pelo requerido são tempestivos, tendo como escopo sanar vício 

ventilado pela parte embargante. Nesse sentido, o Prof. José Frederico 

Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. 

atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que:“(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Pois bem, reportando-se ao vício narrado nos 

presentes embargos, atentando-se aos pressupostos de cabimento do 

recurso manejado, vê-se que não merece acolhimento. O embargante 

insurge-se quanto a suposta não fundamentação dos danos morais 

fixados na condenação, contudo, tal tese não se sustenta quando 

analisado teor da sentença proferida nestes autos. A propósito, 

destaca-se o seguinte trecho da sentença embargada: “No caso posto em 

julgamento, indubitável que ocorreu o dano moral e que deve este ser 

imputado à empresa de telefonia. Ora, é induvidoso que tais fatos, aliado 

ao descaso da reclamada em não solucionar prontamente a visível falha 

na prestação do serviço e, assim, restabelecer prontamente o acesso 

móvel em comento, fere a razoabilidade, mormente nos dias atuais, não 

acarretou apenas transtornos e mero incômodo à autora que possam ser 

chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou uma 

insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de ordem 

moral à reclamante. Assim, à vista dos elementos probatórios constantes 

dos autos, não restam dúvidas de que tenha a autora sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo serem indenizados.” Sendo assim, 

no presente processo restou comprovado o preenchimento dos 

pressupostos autorizadores da indenização por danos morais, motivo pelo 

qual foi julgado procedente o pleito de ressarcimento, sendo tal 

procedência devidamente fundamentada. Consigno, portanto, que o que 

pretende o embargante é a rediscussão de mérito, ou seja, a rediscussão 

de entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, destaque acrescido) Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

NÃO CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

por TELEFÔNICA BRASIL S/A, em face de suposto vício existente na 

sentença proferida nestes autos. Desse modo, mantenho incólume a 

sentença embargada, por seus próprios fundamentos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-14.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RODRIGO ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Dispenso o relatório em razão da disposição contida 

no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação 

proposta por RODRIGO RODOLFO ALVES VIEIRA, em face de 

TELEFÔNICA S/A. Observa-se do Termo da Audiência destes autos, que, 

apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada não 

compareceu ao ato, o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante no pedido inicial. Urge ressaltar, por 

derradeiro, que os documentos acostados aos autos, corroboram as 

assertivas feitas pela parte requerente. O requerido foi devidamente 

citado, conforme se verifica no aviso de recebimento de correspondência 

juntado aos autos. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: 

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. 

Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimada, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente, ao 

menos em parte. Apenas para situar a questão, registre-se que o autor 

propôs a presente demanda, aduzindo, em síntese, que contratou os 

serviços da requerida, porém, ante as falhas apresentadas, acabou 

cancelando a contratação, contudo, posteriormente fora surpreendida 

com a notícia que seu nome estava negativado por suposto 

inadimplemento junto a requerida. Posto isso, antes de qualquer outra 

digressão jurídica, há que se esclarecer que as disposições previstas no 

Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao 

presente caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos no referido Diploma 
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Legal. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um 

direito do consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, 

efetivando o princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a 

hipossuficiência do autor na relação jurídica consumerista, eis que, 

segundo as regras ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em 

provar suas alegações devido à falta de condições técnicas ou 

impossibilidade de trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a 

parte mais forte na relação de consumo (fornecedor) pode e deve 

produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo consumidor. 

Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor do autor. Além 

disso, a responsabilidade da parte requerida é objetiva, tendo em vista 

tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à 

luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º, art. 6º, VI, art. 14 e art. 29, todos do 

CDC. Da análise dos autos, verifico que realmente não há dúvidas de que 

a ré tenha negativado o nome do autor no rol dos inadimplentes, restando, 

porém, esclarecer se tal foi ou não devida. Ante a revelia decretada 

nestes autos, tem-se como imperioso o acolhimento do alegado 

cancelamento dos serviços, sendo reputados verdadeiros os fatos 

aduzidos na exordial. Ademais a requerida em nenhum momento comprova 

a utilização de qualquer serviço por parte do autor, em relação ao período 

em que ocorreu a negativação, devendo suportar as consequências 

legais em virtude da insuficiência probatória. À vista de tais fatos, não 

resta alternativa senão reconhecer a ilegalidade da cobrança que 

permanece em aberto no nome do autor, isto porque, lançado após o 

pedido de cancelamento, inerente a período já adimplido. Também se 

mostra cabível o pedido de indenização por dano moral. Como cediço que 

para configurar a responsabilidade civil da requerida, responsabilidade 

essa que é objetiva ou sem culpa, importante se faz a observância de 

certos requisitos, e para tanto, o art. 186 do Código Civil traz os 

pressupostos ou elementos da responsabilidade aquiliana. “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais. O primeiro requisito consiste na verificação de uma 

conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por 

comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o 

propósito de malfazer. Na sequência, a culpa ou dolo do agente formam o 

elemento subjetivo da responsabilidade civil, devendo ser verificada a 

existência de intenção do agente na realização da conduta ilícita ou de 

violação a dever genérico e objetivo de cuidado imposto pelo direito. Como 

terceiro requisito, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade 

entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da 

conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessária a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Se 

presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, é incontroversa a conduta da requerida, consistente em realizar a 

inscrição do nome do autor no cadastro dos inadimplentes. Quanto ao 

elemento subjetivo da responsabilidade civil, não precisaria ser provado, 

diante da responsabilidade civil objetiva da requerida, decorrente da 

relação de consumo. O nexo de causalidade é fato notório, pois a 

inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito tem como 

consequência lógica o abalo no crédito do inscrito, já que tal inscrição 

autoriza que diversos estabelecimentos bancários ou comerciais neguem 

a concessão de crédito na aquisição de produtos ou serviços. É evidente 

que a conduta da requerida de inscrever o nome do autor no cadastro de 

proteção ao crédito deu causa ao dano sofrido por ele em razão de ter 

seu crédito abalado. Frise-se, ainda, não há necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos sofridos pelo autor. Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco elucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Posto isso, em razão da configuração 

dos requisitos ensejadores do dano moral e a comprovação da ilicitude 

das cobranças realizas pela ré, medida imperiosa a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização ao autor em razão da inscrição 

indevida de seu nome nos cadastro de proteção ao crédito. No tocante ao 

valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio 

judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia abaixo 

fixada, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do contrato outrora 

pactuado entre as partes, bem como, INEXIGIBILIDADE do débito que deu 

azo a negativação discutida nestes autos, e ainda, CONDENAR a 

reclamada a pagar ao reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

a título de indenização por DANOS MORAIS, com correção monetária 

desde data do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir do evento lesivo (negativação), na forma 

do artigo 398 CC e Súmula 54 STJ, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. PRECLUSO o prazo recursal, não havendo manifestação da 

parte interessada no cumprimento de sentença, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-69.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

LOURIVAL DA SILVA SANTOS 85874779191 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Dispenso o relatório em razão da disposição contida 

no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre 

anotar que a preliminar de ilegitimidade passiva já restou superada, 

consoante decisão saneadora proferida nos autos. Sendo assim, não 

havendo questões prejudiciais pendentes, tem-se como possível conhecer 

diretamente o mérito. Apenas para melhor situar-me, cuida-se de ação de 

cobrança proposta por Oreste Coelho em face de Lourival da Silva Santos 

e Marcenaria Nossa Senhora Aparecida, em que o autor afirma que 

realizou negócios jurídicos com o primeiro requerido, que é proprietário da 

empresa requerida. Verbera o autor que realizou a venda de madeiras, 

bem como, possuía madeira em sociedade com o requerido um “torno de 

madeira”, sendo os produtos comercializados pelo requerido e não 

repassado a parte que lhe competia na negociação. Assevera, ainda, que 
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no período de 09/06/2016 e 21/03/2017 realizou 67,5 diárias para o 

requerido, trabalhando em serviços gerais, as quais também não foram 

adimplidas de acordo com o convencionada. Prossegue narrando que o 

requerido lhe ameaçou quando tentou receber os valores amigavelmente, 

razão pela qual pugna pela procedência da presente ação de cobrança, 

para que o requerido seja condenado ao pagamento de R$ 28.510,16 

(vinte e oito mil, quinhentos e dez reais e dezesseis centavos). De outro 

lado o primeiro requerido confirma que realmente ocorreram às vendas de 

madeiras, contudo, os valores decorrentes da negociação foram quitados, 

afirmando que a negociação não foi retratada em documentos, apenas em 

anotações de punho. O primeiro requerido ainda aduz que pretende 

devolver o “torno de madeira”, em razão do requerente não ter fornecido a 

nota fiscal/contrato de compra e venda. Por fim, insurge-se quanto à 

ameaça narrada na exordial, requerendo a improcedência dos pedidos 

iniciais e arguindo a preliminar de ilegitimidade da segunda requerida, por 

não ter participado da negociação que culminou a propositura da presente 

demanda. O feito prosseguiu regularmente, sendo instruído em audiência 

ocorrida na data de 13 de março de 2018, ocasião em que foram colhidos 

os depoimentos das partes e suas testemunhas. Contudo, as testemunhas 

ouvidas em juízo não foram contundentes em confirmar a negociação 

retratada na exordial, nem mesmo o inadimplemento dos valores que 

embasam a pretensão de cobrança. Consoante se vê do depoimento da 

testemunha Almerindo Ferreira da Cruz, que em juízo narrou que até teve 

conhecimento da negociação travada entre as partes, bem como, que o 

requerente já trabalhou para o requerido, porém, não sabe informar se 

houve a quitação do produto da negociação, nem mesmo sabe como era a 

contratação do requerente e o período que este trabalhou. De outro lado, a 

testemunha Antônio Francisco Gouveia, ao ser indagado em juízo 

respondeu que não tem conhecimento da negociação envolvendo 

“madeira” e “um torno”, apenas sabe informar que o requerente trabalhava 

para o requerido, oportunidade em que também prestou algumas diárias ao 

requerido, sendo todas quitadas ao final da contratação. E, muito embora a 

testemunha Gilmar Lourenço de Souza, em juízo tenha informado que 

sabia de parte da negociação, apenas relatou as informações que ouviu 

do requerente, não sabendo os valores, nem mesmo afirmando que o 

pagamento ainda não fora efetivado pelo requerido. Nesta senda, 

verifica-se que melhor sorte não assiste ao reclamante, vez que, este não 

comprovou fato constitutivo de seu direito, não carreando aos autos 

documento hábil para comprovar a existência do débito por ora discutido. 

Não há nos autos qualquer início de prova material, nem mesmo a prova 

oral foi suficientemente contundente em coadunar com a pretensão de 

cobrança perseguida. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito;” Cabia ao reclamante produzir provas do 

direito perseguido na reclamação, contudo, este quedou-se inerte. Já o 

requerido, cuidou de juntar documentos hábeis em atestar que adimpliu 

alguns valores em relação aos serviços prestados pelo requerente, fato 

este não retratado na inicial e, ainda, arrolou testemunha que trabalhou no 

mesmo período e condições que o requerente, a qual, em juízo, confirmou 

que todas as vezes que o requerido ia realizar o pagamento do requerente 

estava junto e também recebia sua diária. Logo, não há como acolher a 

pretensão autoral, na esteira da correta distribuição do ônus da prova, 

prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, vez que, incumbia ao requerente 

juntar documento hábil a embasar suas alegações, ou ainda, pleitear pela 

produção de provas contundentes do direito vindicado. Neste mesmo 

sentido é o entendimento jurisprudencial que abaixo colaciono: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 

SEGURANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. 

ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU 

DIREITO. ART. 333, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a regra 

estabelecida no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia 

ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. As provas 

colacionadas as autos não foram suficientes a demonstrar eventual 

inadimplemento contratual por parte da requerida que justificasse as 

pleiteadas rescisão contratual com devolução dos valores pagos e 

indenização por danos morais sofridos. 2. A hipótese dos autos não 

ensejava a inversão do ônus da prova em favor do autor, ante a ausência 

de verossimilhança. O frágil conjunto probatório, portanto, não forneceu 

seguros indícios que demonstrassem os fatos alegados pelo requerente e 

justificassem a inversão do onus probandi. 3. Recurso improvido. (TJSP - 

APL 10173184020148260405 SP 1017318-40.2014.8.26.0405, Relator 

Artur Marques, 35ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento 

07/03/2016) destacamos Soma-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA 

DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO UNILATERAL. 

VALOR PROBATÓRIO. 1. - O contrato de compra e venda de bem móvel 

pode ser tácito ou expresso, na modalidade escrita ou verbal. 2. - Caso 

em que a autora não logrou comprovar a existência de liame contratual de 

compra e venda com a ré. 3. - A notificação extrajudicial é ato unilateral, 

devendo ser valor probatório ser extraído em conjunto com os demais 

elementos de provas. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 

00270400820088080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 14/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2017) destacamos Com efeito, em que pese haja nos 

autos indícios de que, de fato, as partes se envolveram em uma possível 

negociação, bem como, que ocorreu a prestação de certos serviços pelo 

requerente em favor da empresa requerida, não se tem elementos hábeis 

em indicar, com precisão, que os valores decorrentes da negociação 

atingem a soma indicada na inicial, nem mesmo que ainda permanece 

totalmente em aberto o respectivo pagamento. Não há como acolher o 

pedido inicial sem que haja materialidade em relação aos valores, ou, que 

estes não foram quitados pelo requerido, principalmente quando há 

divergência de informações e testemunhas inábeis em atestar a 

verossimilhança das alegações. Considerando que as alegações da parte 

requerente são genéricas, e tidas como controversas quando em sede de 

defesa a requerida alega fatos contrários aos narrados pelo autor, há que 

se rejeitar o pedido delineado na exordial. “Ex positis”, com fulcro no artigo 

373, I, c/c art. 487, I, ambos do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida 

baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-85.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MOREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Dispenso o relatório em razão da disposição contida 

no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Não havendo 

preliminares pendentes de apreciação, nem mesmo qualquer questão de 

nulidade, tem-se como possível o julgamento de mérito. Apenas para 

melhor elucidar os fatos litigados, cuida-se de reclamação, proposta por 

Viviani Ribeiro dos Santos em face de Patrícia Moreira da Silva Santos, ao 

argumento que foi surpreendida por agentes do CORE/MT, em seu local de 

trabalho, visando apurar eventual negligência técnica. Sustenta que 

atendeu a filha da requerida e, que após atendimento, a requerida se 

deslocou até a Promotoria de Justiça desta cidade e realizou denuncia, lhe 

imputando falsamente negligencia na aplicação da medicação em sua filha. 

Nesta senda, após análise do Termo de Declarações prestadas pela 

reclamada na Promotoria de Justiça desta Comarca, o qual se encontra 

anexado à exordial, verifica-se que melhor sorte não assiste à reclamante, 

vez que, este não comprovou nenhum fato constitutivo de seu direito, não 

comprovando o alegado dano moral, sendo que, em suas declarações, a 

reclamada em momento algum imputou à reclamante a prática de qualquer 

ato, apenas foi relatado o ocorrido, visando apurar o responsável. Nem 

mesmo se verifica, na hipótese, que a reclamada tenha difamado perante 

a sociedade, ao contrário, a reclamada procurou órgão competente para 

prestar suas declarações e obter esclarecimentos, demonstrando que em 

momento algum tinha interesse de ofender a reclamante, buscava apenas 

resguardar os direitos de seus netos. Desse modo, o reclamante não 

logrou êxito em comprovar que a postura da reclamada lhe ofendeu a 

ponto de ensejar indenização moral, não havendo provas de fato 

constitutivo do seu direito, tal como dispõe o artigo 333, inciso I, do Código 

de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito;” A declaração prestada perante o MPE, 

possui conteúdo indene de resultar danos ao reclamante, na medida em 
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que a reclamada apenas narra que: “(...)acredita que foi erro da 

enfermeira, ao aplicar a medicação, por isso resolveu fazer a presente 

reclamação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.” A 

reclamada apenas externou os fatos que presenciou e, de acordo com o 

seu entendimento, expôs sua opinião, sem qualquer certeza, e por isso, 

procurou o MPE para obter maiores esclarecimentos sobre o ocorrido e, 

assim, apurar o responsável, sem qualquer comprovação de que 

pretendia atingir a honra ou reputação da reclamante. Logo, não há como 

acolher a pretensão autoral, na esteira da correta distribuição do ônus da 

prova, prevista no art. 373, I e II, do CPC/, vez que, incumbia ao requerente 

produzir provas contundentes do direito vindicado. “Ex positis”, com fulcro 

no artigo 373, I, c/c art. 487, I, ambos do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a 

devida baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-22.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CRISTINO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte exequente para que, ciente dos 

documentos juntados pela parte executada, se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, mormente juntando cálculo atualizado para fins de instruir a 

presente execução, sob pena de extinção e arquivamento. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62179 Nr: 547-97.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON JOSE CAVAZZINI, LUIZ CONJIU, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI, MARIA SONIA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em trâmite 

entre as partes acima identificadas.

Em petição de p. 36, o exequente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que os patronos do autor possuem procuração nos 

autos (p. 14) e não houve a angularização da relação processual, pela 

inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem condenação em custas, eis que já recolhidas quando da distribuição 

da ação (p. 15).

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62264 Nr: 594-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando Lima da Cruz, Franciel Feitosa 

da Silva, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, SAMARA DA 

SIQUEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suélen Doroti Denicolo - 

OAB:OAB-MT18.589

 Autos n°: 594-71.2018.811.0108 (Código 62264)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: José Fernando Lima da Cruz e Outros.

AÇÃO PENAL

V I S T O S.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando a devolução da missiva de fl. 

213, consigne que os autos se tratam de autos de réu preso.

Cerificar que se houve a apresentação da defesa dos citados.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17962 Nr: 1131-87.2006.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Moisés Demschinski, Milton Santos de 

Oliveira, Valdeir Máximo da Silva, Ronaldo Adriano Pereira Gomes, Adilson 

Alves de Carvalho Filho, Ronaldo César de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Autos n°: 1131-87.2006.811.0108 (Código 17962)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Milton Santos de Oliveira e Outros.

AÇÃO PENAL

V I S T O S.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando a devolução da missiva de fl. 

477, informando que se trata da de autos de réu preso.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51804 Nr: 444-61.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 444-61.2016.811.0108 (Código 51804)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: Raimundo Nonato da Silva

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Em atenção à manifestação da Defesa (f.154v), dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que adeque o número de testemunha ao disposto 

no artigo 422 do CPP, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, à Defesa para apresentar o rol de testemunhas que irão depor em 

plenário do júri, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderá 

juntar documentos e requerer diligências, nos termos do mesmo 

dispositivo legal supramencionado.

 Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de junho de 2018.

Hugo José Freitas da Silva
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Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59951 Nr: 2316-77.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Autos n°: 2316-77.2017.811.0108 (Código 59951)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Eliezer Inácio da Paixão

AÇÃO PENAL

V I S T O S.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando a devolução da missiva de fl. 

108, uma vez que conforme fl. 115 a audiência seria realizada no dia 06 

de junho de 2018, consigne que os autos se tratam de autos de réu preso.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63642 Nr: 1433-96.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR ROBERTO TIRLONI, RAYF ROBERTO 

TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para juntar no prazo de 05 dias a guia e recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, visto que a guia e comprovante anexados a 

petição de protocolo 63853 trata-se de documento relativo a custas 

processuais de feito distinto deste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 11189 Nr: 38-60.2004.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ANASTÁCIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 Processo n°: 38-60.2004.811.0108 (Código 11189)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Gilberto Anastácio da Cunha

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal intentada pelo titular do direito de acusação 

estatal, em que Gilberto Anastácio da Cunha foi pronunciado pelo crime 

descrito no artigo 121, §2º, III, do Código Penal, contra a vítima Adir de 

Morais.

Proferida a decisão de pronúncia (f.139-143), a defesa interpôs recurso 

em sentido estrito, postulando pela exclusão da qualificadora de crueldade 

(f.146-150).

Entretanto, em sede de juízo de retratação, não sendo este o entendimento 

desse juízo judicante, mantenho a decisão, por seus fundamentos.

Apresentadas as contrarrazões recursais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, revogo a sessão de julgamento anteriormente designada.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45311 Nr: 1278-35.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI ROQUE PONTES, ADEMIR RIBEIRO DOS 

SANTOS, Geraldo Félix da Silva, Glaucia Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Processo n°: 1278-35.2014.811.0108 (Código 45311)

Autor: Ministério Público Estadual

Ré: Glaucia Maria dos Santos

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.1407), noticiando a 

tempestividade do recurso, recebo a apelação interposta (f.1395) nos 

seus regulares efeitos.

Oferecidas as razões, proceda-se à intimação do apelado para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 2330 Nr: 24-52.1999.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO AVELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 Processo n°: 24-52.1999.811.0108 (Código 2330)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Adão Avelino

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.264), informando que o 

acusado não foi localizado no endereço indicado pelo Ministério Público, 

dê-se vista ao parquet para manifestação.

Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 21978 Nr: 1409-20.2008.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/O

 Processo n°: 1409-20.2008.811.0108 (Código 21978)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: José Antônio Magalhães

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista a apresentação do endereço atualizado do acusado 

(f.235-236), proceda-se nova tentativa de intimação, a fim de que 

constitua causídico para apresentar resposta à acusação, ou, em caso de 

impossibilidade financeira, informe a necessidade de nomeação de 
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Defensor Público, no prazo de cinco dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63661 Nr: 1446-95.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINA BORGES MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, designo o dia 19/07/2018, às 14h30min, para realização 

de audiência de conciliação, instrução e julgamento.Cite-se o réu na forma 

requerida para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC).Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC).Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do NCPC).Intime-se a parte 

Autora.Cumpra-se, expedindo o necessário.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.CRISTIANO DOS SANTOS FIALHOJuíz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 1445-13.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, designo o dia 19/07/2018, às 14h00min, para realização 

de audiência de conciliação, instrução e julgamento.Proceda a escrivania o 

agendamento do ato no sistema PJE.Cite-se o réu na forma requerida para, 

querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. 

Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do 

CPC).Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC).Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

Autora (art. 98, § 3º do NCPC).Intime-se a parte Autora.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de junho 

de 2018.CRISTIANO DOS SANTOS FIALHOJuíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62874 Nr: 948-96.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNELLY FERREIRA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RENAN TOMAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Recebo a inicial. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

Desde já, designo audiência de conciliação/mediação a ser realizada no 

dia 14 de agosto de 2018, às 16h30min.

Cite-se o requerido para comparecer ao ato designado, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos 

§ § 1º e 2º, do art. 695, CPC.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, NCPC).

Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 

15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63073 Nr: 1068-42.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEANE MACEDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENILSON VIEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Recebo a inicial.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

Desde já, designo audiência de conciliação/mediação a ser realizada no 

dia 14 de agosto de 2018, às 17h00min.

Cite-se o requerido para comparecer ao ato designado, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos 

§ § 1º e 2º, do art. 695, CPC.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, NCPC).

Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 

15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62858 Nr: 937-67.2018.811.0108

 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: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilson Antonio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá a requerida 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte requerida isenta 

do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62079 Nr: 487-27.2018.811.0108
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 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: CRISTIANO FAITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DIER, JOSE MIGUEL DIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:OAB/MT 13458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá a requerida 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte requerida isenta 

do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62565 Nr: 767-95.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Caminski, ROQUE JOSE KIRCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62779 Nr: 887-41.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth de Souza Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Recebo a inicial.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensada a audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II do 

Código de Processo Civil.

Citem-se os requeridos na forma requerida para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC).

Cientifiquem-se os requeridos que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63000 Nr: 1027-75.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARTINS PINTO, JOEL BESS, 

CLAUDECIR CONTRERAS, JOSÉ LUIZ LOURENÇO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63503 Nr: 1347-28.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CATTAPAN, MARCELLO 

CATTAPAN, MARIELI PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).
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Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63504 Nr: 1348-13.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CATTAPAN, MARIELI PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63072 Nr: 1067-57.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON OLIVEIRA DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Recebo a inicial. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensada a audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II do 

Código de Processo Civil.

Citem-se os requeridos na forma requerida para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC).

Cientifiquem-se os requeridos que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 25774 Nr: 378-57.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lair José Prediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Gavioli Fachini - 

OAB:11.032-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 

4.062

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, ajuizada por LAIR JOSÉ 

PREDIGER contra CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A - 

CEMAT, com base no art. 487, inciso I, do CPC condenando-o, ao 

pagamento ao autor a título de danos emergentes, o valor de R$ 15.900,00 

(quinze mil e novecentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso 

e, a título de lucros cessantes, o valor de R$ 33.750,00 (trinta e três mil e 

setecentos e cinquenta reais), com juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada ano de 

perda.Condeno o requerido ainda ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por 

cento), incidente sobre o valor da condenação.Após o trânsito em julgado, 

em nada sendo requerido pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62566 Nr: 768-80.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Caminski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62642 Nr: 808-62.2018.811.0108

 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 Raimunda de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a 

alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais da 

requerente, assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que a autora instrua o feito:

a) cópias das três últimas declarações de imposto de renda, cópia da 

CTPS ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 
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Gratuita;

Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, procedam ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63389 Nr: 1267-64.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edela Tomasini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEONARDO GETTEN, Iara Sandra 

Getten Fonini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Defiro o pedido de inclusão do nome do executado, nos cadastros de 

inadimplentes. Oficie-se ao SERASA EXPERIAN, CADIN e SPC (art. 782, 

§3º do CPC).

Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62871 Nr: 947-14.2018.811.0108

 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: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECI TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá a requerida 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte requerida isenta 

do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62682 Nr: 828-53.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE CASAVECHIA, Edenardo Eickhoff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63584 Nr: 1397-54.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE RURAL, proposta por 

JANAINA SILVA CAMPOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

 Dispensada a audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II do 

Código de Processo Civil.

Cite-se o requerido na forma requerida para, querendo, contestar a ação, 

nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c 

art. 231, II e art. 183, todos do CPC).

Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pela autora 

(art. 341 do CPC).

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 

98 do CPC).

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22943 Nr: 832-08.2009.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR STUMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Ferreira da Silva - 

OAB:MT 7868-A

 Autos n°: 832-08.2009.811.0108 (Código 22943)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Ademir Stumpf

AÇÃO PENAL

V I S T O S.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 612 de 625



Considerando que o trânsito em julgado do acordão que julgou o Recurso 

em Sentido Estrito, remetam-se os autos para o juízo competente para a 

segunda fase do Tribunal do Júri.

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60092 Nr: 1419-55.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA 

LTDA, DANIEL ROBSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DICETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA/EXEQUENTE para no prazo de 10 (dez) dias comprovar 

nos autos a distribuição e cumprimento da Carta Precatória de fls. 21 

(finalidade: citação do requerido), retirada em balcão no dia 20/09/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 6218 Nr: 3-77.2001.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEÃO ALENCAR NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO FERREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca 

do MANDADO DE AVALIAÇÃO, LAUDO E CERTIDÃO do Sr. Oficial de 

Justiça, juntado ás fls. 140-142 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63833 Nr: 462-83.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RODRIGUES DE FREITAS, CARMEM 

PARRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 121,50 (cento e vinte e um reais e cinquenta centavos). O 

referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do 

comprovante de pagamento para este Juízo, com a respectiva 

identificação dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39099 Nr: 207-72.2011.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDS, FNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581, OZAIR SILVA PROTO - 

OAB:4571/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8543/MT, IGOR NEVES DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 

14.432, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 6528-0, KASSIO 

ROBERTO PEREIRA - OAB:OAB/MT-12.691-B

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo as 

partes acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem como para querendo manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57983 Nr: 368-09.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAM, LMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para manifestar-se acerca da CONTESTAÇÃO juntada aos 

autos á(s) fls.48-56, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 187-37.2018.811.0085

 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: ELAINE OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSÉ ALASKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 33 (citação negativa, requerido não localizado no endereço 

informado), no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59638 Nr: 1174-44.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Penhora On line negativa de fls. 53-54, bem como, 

para que, se manifeste no prazo de 15(quinze) dias, bem como apresentar 

o atual endereço do executado Francisco da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63957 Nr: 537-25.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLEY ANDREI SOARES DE FARIAS, 

ANANIAS BALDUINO DOS SANTOS, LUCIANA DAS DORES ALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT Nº 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 230,70 (duzentos e trinta reais e setenta centavos). O referido 
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valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante 

de pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36316 Nr: 329-56.2009.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA acerca do(s) documento(s) de fls. 99-101, informando a 

implantação do benefício, para querendo manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60952 Nr: 401-62.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZECLER DALFIOR MATIELLO, SCHELBI JUNIOR 

MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte EMBARGANTE para manifestar-se acerca da IMPUGNAÇÃO AOS 

EMBARGOS de fls. 112-153, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59908 Nr: 1330-32.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA acerca do(s) documento(s) de fls. 22 (cálculo realizado 

pela Contadoria do juízo), para querendo manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36999 Nr: 1019-85.2009.811.0085

 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: NICOLAU ORACZ DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5736-O

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo as 

partes, acerca da Pericia marcada para dia 18/07/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39716 Nr: 790-57.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO SEREZOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:OAB/MT 8.909, JULIANA Z. I. FERREIRA MENDES - OAB:OAB/MT 

12.794-B, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da decisão de fls. 51, que impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora, para manifestar-se no prazo 

de 10(dez) dias, acerca do ofício de fl. 53, oriundo da JUCEMAT, que 

informa que não foi encontrado em seus sistemas a empresa com nome 

de Agropecuária Serezoli.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63616 Nr: 369-23.2018.811.0085

 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: MARIA VANUSA GUERRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 25/07/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53482 Nr: 566-17.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI SANDER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, SHARLON WILIAN 

SCHMIDT - OAB:OAB/MT 16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, bem como para querendo manifestar-se no prazo legal, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56823 Nr: 1173-93.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAIRE DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do trânsito em julgado dos presentes autos, bem 

como, para no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60321 Nr: 93-26.2017.811.0085

 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: MARIA BOTEGA FELIPETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:5699

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para manifestar-se acerca da contestação juntada aos 

autos á(s) fls. 81-112, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63448 Nr: 292-14.2018.811.0085

 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: JOSÉ ADROIL PAIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 25/07/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57984 Nr: 369-91.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSI HELFENSTEIN TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA, do RECURSO DE APELAÇÃO juntado ás fls. 61-64, para 

querendo apresentar as CONTRARRAZÕES no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63406 Nr: 270-53.2018.811.0085

 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: CLEUSA DA SILVA STOLPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 25/07/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56249 Nr: 842-14.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIME BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, 

sob pena de quitação integral do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60484 Nr: 172-05.2017.811.0085

 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: WILSON FRANCISCO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para manifestar-se acerca do Laudo Pericial de fls. 62-63, 

bem como, acerca da CONTESTAÇÃO juntada aos autos á(s) fls. 66-70, 

para querendo apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo de legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14677 Nr: 193-69.2003.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO VENANCIO PAVAN E LOURDES MARGARIDA 

SOZIN PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIB SALOMÃO, MARIA ALVES SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

501,38 (quinhentos e um reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 187. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 382,54 (trezentos e oitenta e dois reais e 

cinquenta e quatro centavos) para custas e R$ 118,84 (cento e dezoito 

reais e oitenta e quatro centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24444 Nr: 116-60.2003.811.0085

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR COUTO, ADILEUSA MARIA DOS SANTOS 

COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO CELSO DOS SANTOS, MARIA DAS 

GRAÇAS REIMER DOS SANTOS (ESPÓLIO), MANOEL AURELIANO DO 

NASCIMENTO, MARIA AURORA DE OLIVEIRA SANTOS, ALAIR SOARES, 

ROSELI DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, ADILEUSA 

MARIA DOS SANTOS COUTO, ADEVALDO VALDECI DOS SANTOS, 

ADRIANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA, ANIVALDO VALDECI DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENHUR MAZZONETTO - 

OAB:11.467 OAB/MT, CELSO BUBBY REIMER DOS SANTOS - 

OAB:8543/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

517,71 (quinhentos e dezessete reais e setenta e um centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 293/295. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 385,99 (trezentos e oitenta e cinco reais 

e noventa e nove centavos) para custas e R$ 131,72 (cento e trinta e um 

reais e setenta e dois centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 
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único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39171 Nr: 279-59.2011.811.0085

 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: MADALENA WEBER DE OLIVEIRA, JOSÉ VALENTIM DE 

OLIVEIRA ( FALECIDO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

609,28 (seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 73/74. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 385,99 (trezentos e oitenta e cinco reais e 

noventa e nove centavos) para custas e R$ 223,29 (duzentos e vinte e 

três reais e vinte e nove centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50323 Nr: 224-74.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON COELHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT-8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670-MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

500,71 (quinhentos reais e setenta e um centavos), a que foi condenada 

nos termos da r. sentença de fls. 98/99. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 382,03 (trezentos e oitenta e dois reais e três 

centavos) para custas e R$ 118,68 (cento e dezoito reais e sessenta e 

oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52978 Nr: 1373-71.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA & MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDÉCIO GARCIA, FÁTIMA REGINA 

CONCEIÇÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 52. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e 

oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57710 Nr: 250-33.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER DALFOIR 

MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 19/20. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa, caso houver taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56387 Nr: 916-68.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DE LISBOA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL FINANCEIRA S/A - CRÉDITOS 

FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:OAB/MG 91045

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

507,71 (quinhentos e sete reais e setenta e um centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 83/86. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para custas e R$ 130,86 (cento e trinta reais e 

oitenta e seis centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

- PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 
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o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58328 Nr: 544-85.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DE JESUS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

500,71 (quinhentos reais e setenta e um centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de fls. 53 e verso. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 382,03 (trezentos e oitenta e dois reais e três 

centavos) para custas e R$ - 118,68 (cento e dezoito reais e sessenta e 

oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53098 Nr: 285-61.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:OAB/MT -15758-A

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

529,93 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 123/125. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 382,83 (trezentos e oitenta e 

dois reais e oitenta e três centavos) para custas e R$ 147,10 (cento e 

quarenta e sete reais e dez centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51565 Nr: 250-38.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA DA SILVA SATOLFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/ A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

827,34 (oitocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 86/88. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,67 (quatrocentos e treze reais e 

sessenta e sete centavos) para custas e R$ 413,67 (quatrocentos e treze 

reais e sessenta e sete centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33254 Nr: 764-35.2006.811.0085

 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: ABDON TEMPONI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYRIAN PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINO VALDIR DE OLIVIERA 

MACEDO - OAB:MT-3499B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVALDO ALVES MENEZES 

- OAB:4271/MT, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

382,83 (trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 108. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa, caso houver taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39590 Nr: 664-07.2011.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

517,71 (quinhentos e dezessete reais e setenta e um centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 50. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 385,99 (trezentos e oitenta e cinco reais e 

noventa e nove centavos) para custas e R$ 131,72 (cento e trinta e um 

reais e setenta e dois centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 
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guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50899 Nr: 828-35.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT-8506-A

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

507,71 (quinhentos e sete reais e setenta e um centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 95/96. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para custas e R$ 130,86 (cento e trinta reais e 

oitenta e seis centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

- PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57520 Nr: 162-92.2016.811.0085

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMENEGILDA MORAES CORREA, CELSO BATISTA, 

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE, JEDIEL RIBEIRO LEMES, SILAS 

JOSÉ GOMES, MARCOS ANTONIO PEREIRA, MARISA TEREZINHA VESZ, 

ERLI PINTO FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYWEHAN DOUGLAS DE JESUS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUECELE DE CARLI - 

OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

517,71 (quinhentos e dezessete reais e setenta e um centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 40. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 385,99 (trezentos e oitenta e cinco reais e 

noventa e nove centavos) para custas e R$ 131,72 (cento e trinta e um 

reais e setenta e dois centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50975 Nr: 905-44.2012.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA LUZIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE SOUZA SILVA - 

OAB:235.952, LUDMILLA MOURA BOURET - OAB:OAB/MT -8476, 

MAURICIO MARQUES DOMINGUES - OAB:175.513, PAULO A. CIARI DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:OAB/SP 130.053

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

605,51 (seiscentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 159/162. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 386,97 (trezentos e oitenta e seis reais 

e noventa e sete centavos) para custas e R$ 218,54 (duzentos e dezoito 

reais e cinquenta e quatro centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51677 Nr: 367-29.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SOLANGE DE OLIVEIRA MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - 

UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BUCAR 

VASCONCELOS - OAB:2438 OAB/TO, GENIVAN CAETANO DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/TO -5.290

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

721,18 (setecentos e vinte e um reais e dezoito centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 210/214. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 471,14 (quatrocentos e setenta e um 

reais e quatorze centavos) para custas e R$ 250,04 (duzentos e 

cinquenta reais e quatro centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62951 Nr: 91-22.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JOSE TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MONTAGNA - OAB:9897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente que INTIMO a parte 

autora, para que providencie o pagamento da diligência do Senhor Oficial 

de Justiça, nos autos supra, no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais), 

pertinente aos atos a serem realizados pelo meirinho. O referido valor 

deverá ser recolhido via Guia Judicial, que poderá ser emitida no endereço 

eletrônico www.tjmt.gov.br, devendo a mesma ser encaminhada para 

este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59874 Nr: 1303-49.2016.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESEQUIEL AJALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudineia Francisco Dias - 

OAB:17669, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

633,40 (seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 34 e verso. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para custas e R$ 220,00 (duzentos e vinte 

reais) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59666 Nr: 1187-43.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA CRISTINA BAGGIO 

DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 48 e verso. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para custas e R$ 132,08 (cento e trinta e 

dois reais e oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53685 Nr: 704-81.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

521,03 (quinhentos e vinte e um reais e três centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 32/33. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 388,47 (trezentos e oitenta e oito reais e 

quarenta e sete centavos) para custas e R$ 132,56 (cento e trinta e dois 

reais e cinquenta e seis centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51799 Nr: 489-42.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIVO, ALV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 31. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e 

oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52638 Nr: 1278-41.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA & MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE ANDRADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

592,06 (quinhentos e noventa e dois reais e seis centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 131. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para custas e R$ 178,66 (cento e setenta e oito reais 

e sessenta e seis centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54912 Nr: 138-98.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PISSINATI, MARIVALDO BRITO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE AMANCIO DE CARVALHO 

- OAB:6019-a/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 59 e verso. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para custas e R$ 132,08 (cento e trinta e 

dois reais e oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50073 Nr: 1062-51.2011.811.0085

 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: SINDIA MARA MENEGASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE 

FREITAS LTDA - UESRF, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, MATHEUS DE 

TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA - 

OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 53. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e 

oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37517 Nr: 78-04.2010.811.0085

 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: AMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes, para que efetuem, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

592,34 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 241/246. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ R$ 386,97 (trezentos e oitenta e 

seis reais e noventa e sete centavos) para custas e R$ 205,37 (duzentos 

e cinco reais e trinta e sete centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60174 Nr: 22-24.2017.811.0085

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILZAIR DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON GRAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 28. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e 

oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 24/2018-Diretoria

O Excelentíssimo Senhor Leonardo de Araujo Costa Tumiati, Juiz em 

substituição legal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando as aplicações de provas do processo seletivo para estágio 

curricular Remunerado de nível médio e superior;

Resolve:

I - NOMEAR a seguinte Comissão de Apoio ao Processo Seletivo: 

Presidente – Jhonatan Correia Motta, Técnico Judiciário, Gestor Geral, 

matrícula n. 32774; Membro – Monik Assad de Lima, Analista Judiciário, 

matrícula n. 21427; Membro – Bruno Assad de Lima, 

Distribuidor/Contador/Partidor, matrícula n. 21802; Membro – Kennedy 

Gabriel Oliveira França, Estagiário/Médio, matrícula n. 36480; Membro – 

Amanda da Silva Souza – Estagiária/Superior, matrícula n. 35148; Membro 

- Lucas Gadiel Rodrigues Lopes, Estagiário/Médio, matrícula n. 34350;

Vila Bela da Ssª Trindade/MT, 26 de junho de 2018.

Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Juiz em substituição legal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52882 Nr: 1013-63.2013.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Donizete de Azeredo Serafim, Rodrigo 
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Borges Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT, JOÃO PERON - OAB:3060

 IMTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PERÍCIA

DATA: 19/07/2018

HORAS: 10 HORAS

LOCAL: ÁREA OBJETO DA LIDE - RUA MUNICIPAL, ESQUINA COM A RUA 

LINO BISPO DE OLIVEIRA, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE/MT.

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar as partes para comparecer no 

local às 10 horas do dia 19/07/2018 para intalação dos trabalhos periciais 

e vistorias técnica, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste 

juízo. OBS: PARTE AUTORA DEVERÁ PRIVIDENCIAR MATRÍCULA 

ATUALIZADA DO IMÓVEL E JUNTAR AOS AUTOS.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123101 Nr: 1393-35.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AMILTON LOS, BERTA CECILIA LOS, 

AMILTON DANIEL LOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONSUELO GUASQUE - 

OAB:27.217 PR

 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 

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 das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121635 Nr: 1022896-21.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Processo n.º 1022896-21.2017.811.0041

 Código n.º 121635

Vistos, etc.

Trata-se de pelo rito comum proposta por JOSÉ RENATO CAVALCANTI 

contra OI S/A.

A demanda foi deduzida inicialmente perante o juízo da comarca de 

Cuiabá/MT, que, por meio da decisão às págs.101/107, declinou da 

competência em favor desta comarca de Vera/MT.

De sua vez, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

autora manifestou à pág. 108, pela desistência da presente ação.

 Assim, tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Contudo, a 

exigibilidade de tais despesas processuais fica suspensa na forma do art. 

98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante o deferimento dos benefícios 

da gratuidade de justiça (pág.27).

Após o trânsito em julgado, e devidamente pagos os valores da diligencia, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera/MT, 26 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123332 Nr: 1487-80.2018.811.0102

 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: RICARDO GRACINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1487-80.2018.811.0102

Código nº: 123332

 Vistos etc.

Considerando que a assinatura digital foi autentificada no texto de alguns 

documentos juntados com a inicial, dificultando este juízo na leitura e 

compreensão dos referidos documentos, INTIME-SE a requerente para 

sanar a falha apontada, no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo a 

emenda da inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, do CPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 28 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68395 Nr: 1380-85.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO COMUNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2008-45

Código n. 68395

Vistos, etc.

Às fls. 47/49, o exequente requereu a substituição do polo passivo da 

presente execução fiscal pela Senhora JACIRENE JESSE DA SILVA, sob o 

fundamento de que esta adquiriu o bem imóvel cujo IPTU é cobrado nos 

autos, bem como requer a suspensão diante do termo de confissão da 

dívida cobrada nos autos.

Vieram os autos conclusos.

 DECIDO.

Uma vez que o adquirente do imóvel firmou termo de confissão de dívida 

com o fisco municipal, reconhecendo a sua condição de sujeito passivo do 

tributo e abrindo mão de possível defesa na esfera administrativa, 

afigura-se juridicamente viável, não a substituição (já que a CDA, 

indicando o alienante como devedor ainda permanece hígida), mas a sua 

inclusão, como devedora solidária, no polo passivo do executivo fiscal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. ATUAL POSSUIDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. 

RECONHECIMENTO DO DÉBITO E PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE 

INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR. Embora o Superior 

Tribunal de Justiça tenha sufragado entendimento no sentido de ser 

vedada a alteração do sujeito passivo da execução fiscal (Súmula 392), o 

atual possuidor firmou termo de confissão de dívida e compromisso de 

pagamento junto à administração municipal, reconhecendo a sua condição 

de sujeito passivo do tributo, circunstâncias que atraem a incidência dos 

artigos 130 e 131 do CTN. Precedente do TJRS. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068050590, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 22/01/2016).

Assim, INDEFIRO o pedido da exequente de substituição do polo passivo, 
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todavia, DETERMINO a inclusão no polo passivo da atual possuidora que 

firmou termo de confissão de dívida.

No mais, DEFIRO o pleito da Fazenda Pública. DETERMINO a suspensão do 

executivo fiscal até a data de 15/08/2018 (última parcela).

Decorrido o prazo, independentemente de novo despacho, INTIME-SE o 

município para se manifestar quanto a quitação do acordo.

Após, conclusos.

 Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107814 Nr: 1287-78.2015.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS, GTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1287-78.2015.811.0102

Código n°: 107814

Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta por EVELLY RIANI DOS 

SANTOS, devidamente representada por sua genitora Gina Tavares dos 

Santos, em desfavor de ROBERTO ALVES DOS SANTOS.

Entre um ato e outro, juntou-se aos autos acordo extrajudicial firmado 

entre as partes, pugnando pela sua homologação e suspensão do feito 

até o cumprimento da obrigação (ref. 54).

Instado, o Ministério Público manifestou-se à ref. 57, favoravelmente ao 

acordo celebrado.

Em que pese o pedido de suspensão pelo i. Defensor Público, verifico que 

não há no acordo celebrado entre as partes, pedido de suspensão do 

feito até o cumprimento da obrigação, tampouco a informação de que, em 

caso de descumprimento da obrigação referente aos valores vencidos, 

este voltaria ao seu estado “quo ante”, de modo que, havendo 

descumprimento, poderá a parte executar os valores pactuados, não 

havendo prejuízo aos interesses do menor.

Ante o exposto e mais o que dos autos consta, tendo em vista o acordo 

efetuado entre as partes e de manifestação favorável do representante 

do Ministério Público, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo de vontades realizado à ref. 54.

Vale lembrar, que a homologação do acordo põe fim ao processo, 

implicando na sua extinção com resolução de mérito.

Sendo assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC, constituindo o título 

executivo judicial.

Sem custas a ressarcir, pois a parte autora atua sob o pálio da justiça 

gratuita. Sem honorários.

 Após o trânsito em julgado, dê-se baixa ao arquivo, com as cautelas de 

praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 14 de maio de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110351 Nr: 622-28.2016.811.0102

 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: MMDM, MAMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE ALVES BARROS - 

OAB:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Regularizão de Alimentos e Guarda ajuizada por 

MILTOM MATTIAS DE MOURA E DAIANA ALVES NICOLAU em relação à 

infante MAÍSA ALVES MATTIAS DE MOURA, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial.

 O feito acompanhou um acordo pactuado entre as partes, versando 

sobre a guarda e alimentos da filha menor, por isso protestaram por sua 

homologação e consequente extinção do feito.

Instado a se manifestar, o MPE apresentou parecer favorável à 

homologação do acordo, com a extinção do feito.

Vieram-me conclusos.

 Fundamento e Decido.

Pois bem, tendo em vista a composição amigável da lide, bem como, 

considerando que o acordo resguarda os interesses da menor, homologo 

o acordo entabulado na inicial, nos seguintes termos: Os requerentes 

exercerão a guarda compartilhada da menor MAÍSA ALVES MATTIAS DE 

MOURA, sendo que a criança ficará na residência do pai o senhor MILTOM 

MATTIAS DE MOURA, e a mãe a senhora DAIANA ALVES NICOLAU, 

poderá visitar a filha nos seus dias de folga, podendo leva-la consigo. 

Quanto à prestação alimentícia, a genitora prestará alimentos contribuindo 

com 20% do salário mínimo, que nesta data equivale ao valor de R$ 176,00 

(cento e setenta e seis reais), a ser realizado mediante depósito em conta, 

todo décimo dia mensal, afora o rateio das despesas extraordinárias.

Homologo o acordo supra por sentença, para que surta os regulares 

efeitos de legalidade. Ato contínuo, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito nos termos do art. 487, III,alínea “a” do NCPC.

 Transitada em julgado arquive-se.

Defiro a gratuidade da justiça, por isso, sem custas processuais e 

honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na escrivania. Dispensado o 

registro na forma do Provimento nº 42/2008/CGJ.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110259 Nr: 606-74.2016.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCB, JNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAITANA DO CARMO BUENO, Cpf: 

04446965123, Rg: 2124802-8, Filiação: Arnildo Bueno e de Helena do 

Carmo Bueno, data de nascimento: 19/09/1990, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, solteiro(a), Telefone 96272722. 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. Intimar a requerida MAITANA DO CARMO BUENO, acima 

qualificada.

Sentença: Vistos etc.Cuida-se de demanda aforada por Neuza Maria 

Willinghoefer, em face de Luciene Rodriguez e João Nunes de Oliveira, no 

interesse do menor Christoffer Emanuel Bueno Willinghoefer, onde se 

aduz, em síntese, que a genitora do infante está habilitada à guarda do 

menor.Sustenta a inicial que a requerente manteve uma relação amorosa 

com a requerida, enquanto esta ainda estava gestante do menor, 

Christoffer Emanuel Bueno Willinghoefer, a mesma providenciou todos os 

recursos necessários para o nascimento do menor. Ocorre que quando a 

criança completou 05 (cinco) meses a requerida deixou-a sob 

responsabilidade da requerente, e mudou-se para cidade de Sinop/MT. 

Outrossim, o menor encontra-se s menor encontra-se residindo com sua 

genitora Neuza Maria Willinghoefer desde então, a qual está propiciando a 

este os cuidados que ele precisa.Foram encartados estudos 

psicossociais às fls. 54/56 e 66/69 com a requerente.Pela decisão de fls. 

86 deferiu-se o pedido de guarda provisória do menor junto a requerida. 

Devidamente intimado (fls. 110) o Ministério Público postulou pelo 

julgamento antecipado da lide, bem como a guarda do menor para a 

requerida. Devidamente citada, a Defensoria apresentou os termos de 

declaração dos requeridos fls. 103/109, onde os mesmos não se 

opuseram aos pedidos da exordial, concordando assim que a guarda do 

menor fique com a requerente. Vieram-me os autos conclusos.É O 
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RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Perscrutando os autos, tenho como 

praticável a decisão antecipada de mérito. Com efeito, as questões 

debatidas, de direito e de fato, dispensam a produção de qualquer outra 

prova, bastando as documentais existentes nos autos, razão pela qual 

passo a fazê-lo com arrimo no art. 355, I do CPC.No que se refere a 

matéria de fundo, importante se faz trazer à baila, o que dispõe o artigo 6° 

da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA):“Art. 6º Na 

interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se 

dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 

coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento”O artigo supracitado consolidou na doutrina 

o princípio da prevalência dos interesses dos infantes, segundo o qual os 

interesses dos menores são prioritários, pois, por estarem em 

desenvolvimento mental, educacional, em formação da personalidade e 

valores, merecem maior atenção e proteção, em detrimento de outros 

interesses.Com efeito, o referido princípio vem confirmar a doutrina da 

prioridade absoluta, esculpida no artigo 227 da Constituição Federal:“Art. 

227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”Desta feita, o instituto da 

guarda é destinado à proteção dos menores de 18 anos (limite de idade 

em que cessa o poder familiar), pelo qual alguém assume seus cuidados, 

enfim, responsabilidades.Cita-se o artigo 33 do ECA:Art. 33. A guarda 

obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança 

ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais.In casu, observo que a colocação da criança sob a 

guarda da genitora, constitui medida escorreita no interesse do bem estar 

social e moral do menor, uma vez que aquela apresenta melhores 

condições financeiras e morais, além de já exercer a guarda de fato de 

longa data.É bom ressaltar que, em matéria de direito de família, 

principalmente no que tange a guarda, as decisões não transitam em 

julgado, mas fazem coisa julgada formal, daí pode-se afirmar ser passíveis 

de reexame, através de ação própria. Soma-se a isso o fato dos estudos 

psicossociais, que retratam a plena conveniência na continuidade da 

guarda do infante permanecer com seu genitor. DISPOSITIVO.Ante o 

exposto, CONFIRMO A LIMINAR de fls. 61 e ACOLHO O PEDIDO INICIAL 

concedendo, definitivamente, a guarda do menor Christoffer Emanuel 

Bueno Willinghoefer, junto a genitora, Maria Willinghoefer, com fulcro nos 

artigos 33 e seguintes da Lei n.° 8.069/90.Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.Sem custas ou honorários por incabíveis (ECA, art. 141, 

§ 2º).Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro nos termos que dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências, 

com estrita observância de todas as normas previstas na 

CNGC/MT.Intimem-se. Ciência ao MP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 29 de junho de 2018

Marcio Ortiz Cortez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116809 Nr: 1531-36.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO SANTOMAURO DE MUZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Intimação do Advogado da parte Ré, para que no prazo legal junte aos 

autos a comprovação integral do acordo pactuado em audiência, conforme 

Cota Ministerial juntada em 20/06/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122287 Nr: 977-67.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISLEI RODRIGUES CARPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLON MIALET DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:23391/O

 Autos nº: 977-67.2018.811.0102 Código n° 122287 Vistos, etc. Trata-se 

de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar movida por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor 

de FRANCISLEI RODRIGUES CARPES. [...] Ante o exposto, declino da 

competência para o processamento desta causa, determinando a sua 

remessa ao Juízo da 2° Vara Civil da Comarca de Sorriso/MT, a fim de que 

os autos sejam apensados ao Processo nº 1005419-85.2017.8.11.0040, 

que por lá tramita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119910 Nr: 2839-10.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUNIOR DE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 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 

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, devendo proceder a juntada nos autos de cópia da guia e 

comprovante de pagamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-45.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIVAN ALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimação das partes nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 12/09/2018 Hora: 09:20 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-30.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000030-30.2017.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - MT0023047A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/09/2018 Hora: 09:40 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95,com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 29 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-73.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DA SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000053-73.2017.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - MT0023047A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/09/2018 Hora: 10:00 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95,com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 29 de junho de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66433 Nr: 427-58.2007.811.0102

 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: GELOMAX INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR E MERCEARIA BERTOL LTDA ME, 

EVANDRO BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado CÍCERO AUGUSTO SANDRI - OAB: 11912-B/MT 

para devolver os autos supracitados, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

serem correicionados, nos termos da Portaria de Correição n. 029/2018 - 

DF, datada de 26/06/2018, que determinou a instalação da Correição 

Ordinária na Vara Única e Juizado Especial desta Comarca entre os dias 

02/07/2018 e 31/07/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63111 Nr: 127-67.2005.811.0102

 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: BARBERINA MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado DIEGO LUIS DA SILVA - OAB: 16.561/MT para 

devolver os autos supracitados, no prazo de 05 (cinco) dias, para serem 

correicionados, nos termos da Portaria de Correição n. 029/2018 - DF, 

datada de 26/06/2018, que determinou a instalação da Correição Ordinária 

na Vara Única e Juizado Especial desta Comarca entre os dias 02/07/2018 

e 31/07/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino 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

 INTIMAÇÃO do advogado CÍCERO AUGUSTO SANDRI - OAB: 11912-B/MT 

para devolver os autos supracitados, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

serem correicionados, nos termos da Portaria de Correição n. 029/2018 - 

DF, datada de 26/06/2018, que determinou a instalação da Correição 

Ordinária na Vara Única e Juizado Especial desta Comarca entre os dias 

02/07/2018 e 31/07/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107301 Nr: 1140-52.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISIO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A, CICERO AUGUSTO SANDRI - OAB:11912/B

 INTIMAÇÃO do advogado CÍCERO AUGUSTO SANDRI - OAB: 11912-B/MT 

para devolver os autos supracitados, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

serem correicionados, nos termos da Portaria de Correição n. 029/2018 - 

DF, datada de 26/06/2018, que determinou a instalação da Correição 

Ordinária na Vara Única e Juizado Especial desta Comarca entre os dias 

02/07/2018 e 31/07/2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 624 de 625



Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 625 de 625



Disponibilizado - 03/07/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10286 Caderno de Anexos - 1 de 10



      ESTADO DE MATO GROSSO 
            PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

 
 
 
PORTARIA Nº 045/2018/DF   

 
A MM. Juíza de Direito Diretora em substituição legal do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1° - Retificar, em parte, a Portaria nº 037/2018/DF que estabelece a escala de plantão dos 
Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Junho, a saber: 

 
 

         II - JUÍZES E GESTORES DO POLO 
 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

02/07 (12h) 
a 
03/07 (12h) 

Dr. Marcos Terencio A. Pires 
(1ª Vara Cível) 

 
Elizabeth Perez 

 
 

 
 
Art. 2º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, encaminhar 
cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia 
Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 
 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.  
 
Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  
 
Tangará da Serra, 29 de julho de 2018. 

 
 
 

LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES 
Juíza de Direito Diretora em substituição legal 
 
 
 
 
 

Telefone do Plantão (65) 9 9237.3629 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DOM AQUINO 
 
 

TERMO DE DOAÇÃO  Nº  11 /2018/DF 
 
TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO DOADOR O TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DONATÁRIO A CADEIA 
PUBLICA DE DOM AQUINO. 
 
Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração Pública do Estado, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com sede na Avenida Rubens de Mendonça, S/N – Centro 
Político Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, telefone (65) 3613-8242/8243 ou 
(65)3617-3000, doravante denominado DOADOR, neste ato representado pelo FÓRUM DA 
COMARCA DE DOM AQUINO, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito e 
Diretor do Fórum, Doutor  VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, e, do outro lado,  a 
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE 
MATO GROSSO, inscrita no CNPJ 03.507.415/0020-07, com sede na Avenida Transversal – 
Bloco B s/n – Terreo  CPA – Cuiiaba/MT - Cep. 78050-970,  Cuiabá/MT, neste ato 
representada pelo Senhor AMARILDO MARQUES GUIMARÃES – Diretor Substituto da 
Cadeia Publica de Dom Aquino, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Dom 
Aquino/MT, portador da Cédula de Identidade n° 496 528 SSP/MT, e do CPF n° 537 326 421 
00, doravante  DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente instrumento de DOAÇÃO, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis abaixo 
relacionados, inservíveis, ociosos ou  obsoletos, para o funcionamento da entidade doadora, 
resolve doá-los a título gratuito: 

 
ITEM DESCRIÇÃO TOMBO VALOR 

UNITARIO 
R$ 

SITUAÇÃO 

01 MESA DE FÓRMICA COR : MARFIM 
TAMPO EM MADEIRA, COM 
REVESTIMENTO DE VIDRO. MEDIDAS 
DE 180 X 89 X 74 CM. 

 
33186 

 

 
30,00 

 
Ocioso/obsoleto 

01 RACK DE MADEIRA PARA 
COMPUTADOR - COR: BEGE - TAMPO  
MADEIRA, PROTEÇÃO DE VIDRO, 
SUPORTE P/ MONITOR, TECLADO, CPU 

 
33533 

 
20,00 

 
Ocioso/Obsoleto 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 
Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de interesse público, uma 
vez que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão de fls. 
274/277-TJ/MT dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS CIA Nº 
0151997-91.2016. 
 
Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 
DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos móveis descritos na 
cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 
A presente doação atenderá à CADEIA PUBLICA DE DOM AQUINO,  que tem por objetivo 
proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores da Instituição demonstrando assim 
o interesse público da presente doação;  
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 
Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação à escolha 
por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá, com 
base na alíena "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais 
considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que atenda 
as seguintes condições: 
 
O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins de interesse social, objeto 
deste instrumento, para proporcionar melhores condições de trabalho.  
Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 
DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o 
direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou 
órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 
 
Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 
 
O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 
consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem 
como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 
A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca, deverá ser feita no ato 
da assinatura do presente Termo de Doação e as despesas a ela inerentes correrão por conta do 
DONATÁRIO. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 
O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o 
direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, 
Alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 941/2010-TJ – Marco Regulatório, e suas 
alterações, disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até o 
quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
Fica eleita a Comarca de Dom Aquino-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida judicial 
para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na esfera 
administrativa. 
 
E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma. 
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Dom Aquino, 12 de junho de 2018. 
 
 
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
DOADOR 
 
 
AMARILDO MARQUES GUIMARÃES  
Diretor da Cadeia Publica de Dom Aquino  
DONATÁRIO 
 
Testemunhas:  
 
Rosilei Reis Lima Manduca                            Jesinete Alves Silveira 
 Gestora Geral – 4719                                   Gestora Administrativa 3 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE 
 

 
EDITAL N.º 10/2018/DF 

 
O Doutor Ricardo Nicolino de Castro, MM. Juiz de Direito Diretor do Fórum da 
Comarca de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na 
forma do item 1.1, do edital n. 01/2018/DF, etc. 

 
Torna público pela ordem de classificação a relação dos habilitados para 
Credenciamento de Conciliador(a) da Comarca de Rosário Oeste, de acordo com o 
estabelecido pelo Edital nº 01/2018/DF de 19.04.2018. 

 
N°  

INSCRIÇÃO 
IDENTIDADE NOME DO 

CANDIDATO(A) 
NOTA SITUAÇÃO 

014 40686678-8 – 
MT  

SALMA YUNES 
KHALIL 

98,00 HABILITADA 

023 2357373-2 – 
MT  

MARCOS AUGUSTO 
VASCONCELLOS  

88,00 HABILITADO 

021 1073172-5 – 
MT  

PAULO HENRIQUE 
GASPAR DA SILVA 

82,00 HABILITADO 

012 1151207-5 – 
MT  

JEAN  PAULO 
MIRANDA SOARES 

82,00 HABILITADO 

027 1867826-2 – 
MT  

THAMINNE S. 
CASTRO 

80,00 HABILITADA 

003 1475442-8 – 
MT  

CARLA REGINA 
ARAUJO BRANDOLFF 

78,00 HABILITADA 

022 2165403-4 – 
MT  

JOSILDO NEVES 
NERIS 

76,00 HABILITADO 

030 2040568-5 – 
MT  

MARCELO VITOR 
PETRAZZINI  

70,00 HABILITADO 

018 1846549-8 – 
MT  

JORGE LUIS DA 
SILVA CUNHA  

70,00 HABILITADO 

005 9889043-0 – 
MT  

THALYNE I. 
ALMEIDA RIBEIRO  

  70,00 HABILITADA 

020 1605229-3 – 
MT  

THAYNA DE SOUZA 
BELÉM  

  68,00 HABILITADA 

025 3071849-0 – 
MT  

ADRIANA F. DE 
CARVALHO 
ORMOND  

  66,00 HABILITADA 

002 169184-79 – 
MT  

JULIANA CRISTINA 
V. DE ARRUDA 

  64,00 HABILITADA 

001 2466489-8 – 
MT  

GLAUCIO GARCIA 
COUTINHO  

 64,00 HABILITADO 

008 2488247-0 – 
MT  

BIANKA VENÂNCIO 
LARH 

 64,00 HABILITADA 

007 1087914-5 – 
MT  

JOSÉ FABRICIO S. R. 
DA CONCEIÇÃO  

62,00 HABILITADO 
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015 2.373.762 – 
MT  

VANESSA JUNIFFER 
C. MESQUITA 

62,00 HABILITADA 

010 2464277-0 – 
MT  

MARIELLE FREIRE 
M. DE ABREU 

52,00 HABILITADA 

026 2313589-1 – 
MT  

ELIZIA GARCIA 
COUTINHO  

52,00 HABILITADA 

006 1573073-5 – 
MT  

GILMARA N.  
OLIVEIRA MODESTO 

48,00 REPROVADA 

019 001609107 – 
MT  

GRAZIELE DE JESUS 
SANTOS  

46,00 REPROVADA 

013 1429501-6 – 
MT  

LAURA LUCIA DA 
SILVA  

42,00 REPROVADA 

028 1108662-9 – 
MT  

CHRISTIANE 
BORRALHO PAES DE 
BARROS 

28,00 REPROVADA 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Eu (Ceila Consuelo Carvalho Martins) Gestora Geral que digitei. 
 
Rosário Oeste - MT, 26 de Junho de 2018 
 
      
 
RICARDO NICOLINO DE CASTRO  
Juiz de Direito 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 
P O R T A R I A  Nº 29/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de definição dos plantões dos Senhores Oficiais de Justiça, 
nos feriados e também nos dias úteis, após o horário de expediente; 
 
RESOLVE: 
 
ESTABELECER a escala de plantões dos Oficiais de Justiça referente ao mês de JULHO/2018, 
como abaixo relacionado: 

 
DATA DIA DA 

SEMANA 
OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01.07.2018 Domingo Antônio dos Santos 99985-9319 
02.07.2018 Segunda-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
03.07.2018 Terça-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
04.07.2018 Quarta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
05.07.2018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
06.07.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
07.07.2018 Sábado Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
08.07.2018 Domingo Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
09.07.2018 Segunda-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
10.07.2018 Terça-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
11.07.2018 Quarta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
12.07.2018 Quinta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
13.07.2018 Sexta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
14.07.2018 Sábado Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
15.07.2018 Domingo Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
16.07.2018 Segunda-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
17.07.2018 Terça-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
18.07.2018 Quarta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
19.07.2018 Quinta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
20.07.2018 Sexta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
21.07.2018 Sábado Antônio dos Santos 99985-9319 
22.07.2018 Domingo Antônio dos Santos 99985-9319 
23.07.2018 Segunda-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
24.07.2018 Terça-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
25.07.2018 Quarta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
26.07.2018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
27.07.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
28.07.2018 Sábado Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
29.07.2018 Domingo Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
30.07.2018 Segunda-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
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31.07.2018 Terça-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
 

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça de Mato Grosso. 
 
Sapezal/MT, 29 de junho de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

P O R T A R I A  N.º 27/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 
regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a escala de plantões do mês de JULHO/2018 como abaixo relacionado: 
 
JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 
DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL 

DE 
JUSTIÇA 

29/06/18 (19h) 
a 
02/07/18 (12h) 

Dr. Marcos Terencio A. Pires 
(5ª Vara Cível)  

Remilson Fabio de 
Moraes 

Antônio 
dos 
Santos 

06/07/18 (19h) 
a 
09/07/18 (12h) 

Dr. Angelo Judai Junior 
(Juizado Especial Tangará da 
Serra) 

Bruna Chagas Bizelli  

Francisco 
José 
Medeiros 
Menezes 

13/07/18 (19h) 
a 
16/07/18 (12h) 

Dra. Anna Paula Gomes de 
Freitas  
(2ª Vara Criminal Tangará da 
Serra) 

Ana Aparecida Cebalho 

Ítalo 
Rodrigues 
da Cunha 
Neto 

20/07/18 (19h) 
a 
23/07/18 (12h) 

Dr. Conrado Machado Simão 
(Vara Única de Sapezal) Marcos Luciano Elly 

Antônio 
dos 
Santos 

27/07/18 (19h) 
a 
30/07/18 (12h) 
 

Dr. Sílvio Mendonça Ribeiro 
Filho 
(1ª Vara de Barra do Bugres)  

Maria Josiane da Silva 
Bertoldo 

Francisco 
José 
Medeiros 
Menezes 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal/MT, 29 de junho de 2018.        
                             
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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